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FPO JAARVERSLAG 1998/1999

Voor u ligt het jaarverslag van de jaren 1998 en 1999 van het nieuw opgezette
Fruitteeltpraktijkonderzoek (FPO). In deze periode maakten de fruitsector, de overheid en dus ook
het Fruitteeltpraktijkonderzoek grote veranderingen door.
Vanaf 1998 is de budgetfinanciering verlaten. Het Ministerie van LNV en het fruitteeltbedrijfsleven
programmeren en financieren nu ieder afzonderlijk hun eigen onderzoeksprogramma's en -projecten.
Onderzoekssubsidies zijn onderzoeksopdrachten geworden. Het FPO kwam hiermee in de rol van
aannemer en werd een onderzoeksbedrijf.
De omvorming van een gesubsidieerde instelling naar een onderzoeksbedrijf viel samen met de
reorganisatie en concentratie van het FPO in Randwijk.
Naast al deze ontwikkelingen, was er ook aandacht voor de komende fusie met de andere
plantaardige praktijkonderzoeksinstellingen.
Dit jaarverslag laat zien dat het FPO in haar nieuwe vorm er klaar voor is om ook in de toekomst de
partner voor onderzoek en vernieuwing voor een vitale en duurzame Nederlandse fruitteelt te zijn.
Ikwil allen bedanken: financiers, besturen, commissies en werkgroepen, maar bovenal medewerkers
en bedrijfsgenoten voor al hetgeen zij gedaan hebben om dit nieuwe FPO mogelijk te maken.
Dit jaarverslag geeft een doorsnede van de veelheid van activiteiten van het FPO in 1998
en 1999. Voor een vollediger weergave van de activiteiten kunt u het projectenverslag
1998-1999 aanvragen.
J.A.M. Musters
voorzitter
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Herstructurering van het fruitteeltpraktijkonderzoek
Momenteel is Randwijk de enige locatie in
Nederland voor praktijkonderzoek voor de fruitsector, afgezien van onderzoek op bedrijven in de
regio. Dit is een gevolg van de herstructurering
van het fruitteeltpraktijkonderzoek dat heeft
plaatsgevonden in de periode van 1990-1999.
In 1990werd de Commissie Bijloo ingesteld om
de overheid en het bedrijfsleven te adviseren
over de opzet, omvang en vestigingsplaats van
het fruitteeltpraktijkonderzoek. De commissie
Bijloo kwam voort uit een afspraak tussen het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en het fruitteeltbedrijfsleven. Belangrijke
uitgangspunten voor het formuleren van het
advies waren het behoud van de gewenste kwaliteit en de betaalbaarheid van het onderzoek.
Het rapport van de commissie volgde in 1991.
Ze adviseerde de opdrachtgevers al het fruitteeltpraktijkonderzoek te bundelen op één locatie en
dit samen te voegen met het praktijkonderzoek
van andere sectoren. Over dit advies, dat zeer
ingrijpend was voor alle betrokken partijen, is
uitvoerig binnen de fruitteeltsector gediscussieerd. Eind 1993 werden deze discussies
afgerond. Het advies werd door de financiers en
de besturen in grote lijnen overgenomen.
De aantekening werd gemaakt dat gestreefd zou
moeten worden naar een vestiging in het midden
van Nederland, in of dichtbij Wageningen, samen
met het praktijkonderzoek van andere sectoren.
Met instemming van de overheid viel in 1994 het
besluit een nieuw centrum voor het praktijkonderzoek voor de fruitteelt, boomteelt en
champignons in het leven te roepen. In de omgeving van Wageningen en in de Betuwe werd
gezocht naar een geschikte locatie. Dit leidde
uiteindelijk in het najaar van 1995 tot de aankoop
van een akkerbouwbedrijf in Randwijk aan de
Linge. De opbouw van de nieuwe onderzoekslocatie kon beginnen.
Enige tijd later werd het FPO geconfronteerd met
nieuwe ontwikkelingen. Op voorstel van landbouwminister Van Aartsen werd, door het
Kabinet en met steun van het Parlement, besloten tot herstructurering van het gehele
landbouwkundig onderzoek zoals dat plaatvond
bij instituten, het landbouwkundige onderwijs en
het praktijkonderzoek. Besloten werd om al het
plantaardig onderzoek in één organisatie onder
te brengen: het Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving (PPO). Het idee om Randwijk een
onderzoekslocatie te laten zijn voor de sectoren
boomteelt, champignonteelt en fruitteelt gezamenlijk is tegelijkertijd verlaten.

Sluiting proeftuinen
De herstructurering van het fruitteeltpraktijkonderzoek was inmiddels van start gegaan. De
proeftuin 'Naar beter fruit' in Numansdorp werd
in maart 1995 gesloten. Die van Geldermalsen
bijna twee jaar later, in december 1996. Aan het
eind 1999 werden de fruitteeltproeftuinen van
Horst en Zeewolde gesloten. Eind 2000 zal
Wilhelminadorp na een bestaan van 99 jaar definitief haar poorten sluiten.
Randwijk nieuwe locatie
Toen het idee verlaten werd om Randwijk een
onderzoekslocatie te laten zijn voor de sectoren
fruitteelt, boomteelt en champignons was de herstructurering van het fruitteeltpraktijkonderzoek
al zover gevorderd dat deze zonder de twee
andere partners van het eerste uur is voortgezet.
In het voorjaar van 1996 werden in Randwijk de
eerste proefvelden aangelegd; het hele terrein
werd in de daaropvolgende maanden ingericht.
Op 30 juni 1998 werd de eerste paal geslagen
voor de bouw van een bedrijfsgebouw. In maart
1999 werd het gebouw opgeleverd. In de maanden maart tot en met mei werden de
bewaarfaciliteiten gerealiseerd: vier grote
bewaarcellen van ca 80 ton en 17 kleinere onderzoekscellen. In augustus van dat jaar werd het
FPO te Randwijk door de Directeur-Generaal van
het Ministerie van LNV, de heer drs. C. J . Kalden,
officieel geopend.
De totale kosten van de locatie inclusief de
gebouwen en de aanleg van de proefvelden
bedroegen 21 miljoen gulden. Hiervan is twee
derde gefinancierd door het Ministerie van
Landbouw en één derde door het bedrijfsleven
uit de verkoop van de vroegere locaties.
Personele reorganisatie
In maart 1999 kreeg de personele reorganisatie
zijn beslag. De omvang van de totale organisatie
werd teruggebracht van 70 medewerkers bij het
proefstation en de proeftuinen gezamenlijk in
1990, tot een groep van 32 personen in vaste
dienst. Een en twintig medewerkers maken deel
uit van de afdeling Onderzoek, acht van de afdeling Bedrijf en drie van de afdeling
Ondersteuning. Deze medewerkers namen medio
maart 1999 hun intrek in Randwijk.
Niet alle medewerkers konden een plaats krijgen
in de nieuwe organisatie. Verscheidene maakten
gebruik van een zogenaamde 55+ regeling.
Anderen vonden, voordat de reorganisatie haar
beslag had, elders werk. Elf medewerkers, die
niet konden worden geplaatst of om persoonlijke
redenen niet mee konden verhuizen, werden
begeleid en ondersteund in het vinden van een
andere baan.
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Het FPO veranderde in een onderzoeksbedrijf
Tot 1998 was er sprake van budgetfinanciering,
ook wel fifty-fifty financiering genoemd. Het fruitteeltbedrijfsleven en het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)
namen ieder de helft van de financiering van het
praktijkonderzoek voor hun rekening. Vanaf 1998
is daar een eind aan gekomen. LNV en het
bedrijfsleven zijn ieder overgestapt naar een
financiering van eigen projecten en programma's.
Het gevolg hiervan is dat overheid en bedrijfsleven vanuit hun eigen posities keuzes maken in
het onderzoek en zelf bepalen voor welke projecten en onderzoekprogramma's de
onderzoeksgelden worden ingezet om de eigen
doelstellingen te realiseren.
Bovenstaande veranderingen hebben uiteindelijk
ook de verzelfstandiging van het praktijkonderzoek tot gevolg die begin 2001 zijn beslag zal
krijgen. LNV en bedrijfsleven zijn dan niet langer
meer de eigenaren en ze zijn ook niet langer
meer verantwoordelijk voor de continuïteit. Deze
zorg ligt nu in handen van de organisatie zelf.
LNV en het bedrijfsleven blijven nog steeds geld
in onderzoek steken, maar doen dat als opdrachtgevers; het FPO is daarmee opdrachtnemer, een
onderzoeksbedrijf geworden. Het zal ook
opdrachten voor derden in binnen- en buitenland
uitvoeren om zo de eigen continuïteit te waarborgen. Deze derde partijen zijn o.a. toeleverende
bedrijven, telersverenigingen, afzet en handel,
waterschappen, provincies, gemeenten en de
Europese Unie.
Vorming van het Praktijkonderzoek Plant
en Omgeving (PPO) en verzelfstandiging
Zoals hierboven reeds geschreven is in 1996 ook
besloten om het totaal van het praktijkonderzoek
van de plantaardige sectoren te bundelen in één
organisatie, het Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving. Binnen deze organisatie, die op
1 januari 2001 van start gaat, zullen de zeven
proefstations in vier clusters worden gebundeld.
Het FPO zal deel gaan uitmaken van één cluster
samen met de Proefstation voor de
Champignoncultuur en het Proefbedrijf voor de
Bijenhouderij en bestuivingsonderzoek
(Ambrosiushoeve). De onderdelen blijven op hun
huidige vestigingsplaats, maar zullen worden
geleid door één sectormanager. PPO zal onderdeel gaan uitmaken van Wageningen Universiteit
en Researchcentrum (Wageningen UR).
PPO wordt uiteindelijk een zelfstandige BV, een
onderzoeksbedrijf met opdrachtgevers. Daarmee
komt ook de rol van de besturen te vervallen.
De sectoren zullen in de toekomst vooral sturen
via de opdrachten. Op strategisch niveau zullen
de sectoren via een nog op te richten adviesraad
invloed kunnen blijven uitoefenen op het te
voeren beleid.
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Rassen en onderstammen
grootfruit wereldwijd, resistentie tegen ziekten en plagen, kwaliteit,
Steeds meer consumenten wensen fruit dat zo
min mogelijk met bestrijdingsmiddelen is behandeld. De huidige hoofdrassen zijn gevoelig voor
enkele ziekten,waardoor zejaarlijks diverse
malen bespoten moeten worden. Er is daarom
behoefte aan nieuwe rassen waarbij dat niet of
duidelijk minder het geval is.
Het rassenonderzoek houdt zich bezig met het
verkrijgen en toetsen van nieuwe rassen. Naast
resistentie tegen ziekten en plagen wordt er
gekeken naar kwaliteit, smaak en productie. Deze
kenmerken samen bepalen de geschiktheid van
rassen voor toepassing in duurzame productiesystemen. Ook de mogelijkheden qua afzet en
consumptie in binnen- en buitenland worden
meegewogen bij het verkrijgen van een totaalbeeld van een ras.
Het onderstammenonderzoek richt zich op de
gebruikswaarde van verschillende onder- en
tussenstammen. Onder- en tussenstammen zijn
bepalend voor het regelen van de groei en
vruchtbaarheid van vruchtbomen op een
natuurlijke wijze.
Een aantal van de lopende projecten in 1998-1999:
• Gebruikswaarde van onder- en tussenstammen
van pit- en steenvruchtigen
• Toetsing bijzondere fruitgewassen
• Teeltonderzoek vruchtboomkwekerij
• Inpasbaarheid resistente en tolerante
fruitrassen in duurzame productiesystemen
• Toetsing van fruitrassen voor teelt in
Nederland en afzet en consumptie in binnenen buitenland
• Demonstratieproject resistente rassen
• Core Orchard duurzame resistentie
appelrassen
• Genenbank appel
Gebruikswaarde van onder- en
tussenstammen van pit- en steenvruchtigen
De fruitteelt moet intensief zijn om rendabel te
kunnen zijn (hoge kosten van grond en arbeid,
hoge investeringen). Gestreefd wordt naar vroeg
intredende, regelmatig hoge en kwalitatief goede
producties per ha en per mensjaar. Om dit te
kunnen bereiken zijn onder- en tussenstammen
belangrijk omdat deze de groei van de vruchtboom op natuurlijke wijze regelen. Verder zijn
zwakke onderstammen efficiënt omdat

smaak

relatief veel van de gevormde droge-stof in de
vruchten terechtkomt.
Het FPO doet onderzoek naar de gebruikswaarde
van diverse onder- en tussenstammen zodat er
een zodanig aanbod in zwakke onderstammen
en/of tussen-stammen ontstaat dat voor alle
gronden en rassen van appel, peer, pruim en kers
kleine, handzame bomen ontstaan, die vroeg in
productie kunnen komen en regelmatig hoge
producties leveren van hoogwaardig fruit, de
nodige weerstanden bezitten (tegen ziekten, vorst
e.d.) en geen opslag geven.
Inpasbaarheid resistente en tolerante
fruitrassen in duurzame productiesystemen
De gewasbescherming, teelt en bewaring van de
huidige fruitrassen (vatbaarheid voor schimmelziekten, groeibeheersing, chemische
vruchtdunning, bewaarziekten) vergen veel inzet
van chemische middelen. De consument, handel
en overheid vragen om een milieu-vriendelijke,
duurzame teeltwijze van groot- en kleinfruit.
Minder vatbare of beter nog resistente rassen
zijn daarom essentieel voor een goede ontwikkeling van deze teeltwijze. Vooral resistentie tegen
schimmelziekten is van belang, aangezien de
fungiciden meer dan de helft van het gewasbeschermingsmiddelengebruik uitmaken.
Daartoe toetst het FPO nieuwe groot- en kleinfruitrassen en -mutanten op relevante
eigenschappen voor inpassing in een duurzaam
productiesysteem. Belangrijke eigenschappen in
dit verband zijn onder meer: vatbaarheid voor
schurft, meeldauw, vruchtboomkanker,
Phytophthora, luisgevoeligheid, bladvalperiode,
bewaarziekten, regelmaat van dracht, dunbehoefte, vruchtgrootte, boomvorm en
groeikracht. Door een gerichte rassenkeuze kan
de noodzaak van veel chemische gewasbescherming en groei-regulering worden weggenomen.
Voor een succesvolle introductie van resistente
rassen en duurzame productiesystemen werkt
het FPO samen met afzet, voorlichtingsdiensten
en markt- en consumentenonderzoekinstellingen.
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Teelt
moderne teeltconcepten, geïntegreerde teelt, bestuiving, dunningsmethoden, plantsystemen,
groeibeheersing, vruchtkwaliteit, uitgangsmateriaal
In de fruitteelt zijn groei, bloei, vruchtzetting,
productie, kwaliteit (inwendig en uitwendig) en
benodigde arbeid van groot belang. Deze factoren zijn o.a. door teeltkundige maatregelen te
sturen. De tendens is dat teeltkundige maatregelen steeds meer de nadruk krijgen omdat het
gebruik van chemische hulpstoffen in de toekomst verder gereduceerd zal worden. Dit laatste
vanwege de maatschappelijke wens naar een
duurzame, schone en gezonde teelt.
Het FPO doet onderzoek naar teeltkundige maatregelen die alleen of in combinatie met
chemische hulpmiddelen de teelt kunnen sturen.
Hierbij kunt u denken aan: geïntegreerde teelt,
bestuiving, dunningsmethoden, plantsystemen,
groeibeheersing door snoeimethoden, en dergelijke.

Teeltaspecten verruwing Elstar
Verruwing is sinds enkele jaren een ernstig probleem, met name bij Elstar. De oorzaken kunnen
liggen in groeischokken ten gevolge van het
weer in het begin van het seizoen. Ook gisten
kunnen verruwing veroorzaken. Daarnaast kunnen bepaalde chemische middelen of
combinaties van middelen (zogenaamde tankmixen) verruwing veroorzaken dan wel
verergeren. Het teeltonderzoek richt zich op het
belang van het klimaat (met name temperatuur
en luchtvochtigheid) bij het ontstaan van verruwing en het aandragen van (teeltkundige)
oplossingen.

Een aantal van de lopende projecten in 1998-1999:
• Plantdichtheid, rangschikking en boomvorm
bij appel en peer
• Toetsing groeiregulatoren
• Groeibeheersing bij appel en peer
• Ontwikkelingen van teeltsystemen voor
geïntegreerde fruitteelt
• Intensieve teelt zoete kers
• Chemische dunning
• Tegengaan van barsten van zoete kers
• Teeltaspecten verruwing Elstar
Intensieve teelt kers
Nu uit onderzoek enkele matig sterke tot zwakke
onderstammen als zeer bruikbaar naar voren
komen, is het tijd om na te gaan of een intensieve tot zeer intensieve teelt van zoete kersen tot
de mogelijkheden behoort. Kleinere bomen
geven mogelijkheden voor overkappen zodat
bescherming tegen regen en daarmee tegen barsten leidt tot grotere oogstzekerheid.
Het FPO doet onderzoek of een zeer intensieve
teelt van zoete kersen mogelijk is en welke
boomvorm en plantmateriaal daarvoor het meest
geschikt is. Verder worden de gevolgen van het
afdekken van kersenbomen met plasticfolie
onderzocht.
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Bodem, watervoorziening en bemesting
beheersing groei, productie en kwaliteit via de watervoorziening, optimale toediening
minimalisering van uitspoeling, stikstofvoorziening in biologische teelt
In de huidige samenleving waarin beperking van
het gebruik van chemische hulpmiddelen een
wens is, is het belangrijk inzicht te hebben in wat
de plant wanneer precies nodig heeft aan voedingsstoffen. Als de optimale omstandigheden
bekend zijn voor de groei, productie en kwaliteit
van vruchtbomen, dan kunnen de hulpmiddelen
immers optimaal ingezet worden.
Een belangrijk hulpmiddel in de Nederlandse
fruitteelt is de watervoorziening. Het FPO doet
onderzoek naar mogelijkheden om via de watervoorziening de groei, productie en kwaliteit van
de vruchtbomen/-struiken te kunnen beheersen.
Verder doet het FPO onderzoek naar de optimale
toediening van mineralen, minimalisering van
uitspoeling en stikstofvoorziening in biologische
teelt.
Een aantal van de lopende projecten in 1998-1999:
• Ondersteuning en vernieuwing adviesbasis
bemesting in vollegrondsteelt van aardbei en
houtig kleinfruit
• Optimalisatie van watervoorziening met het
oog op vruchtkwaliteit en andere kenmerken
bij appel en peer
• Verbetering vruchtkwaliteit door bemesting op
basis van vroege blad- en vruchtanalyse bij
appel en peer
• Bodemverzorging en stikstofvoorziening in de
biologische fruitteelt
• Ondersteuning introductie watergeefadviessystemen in de praktijk
• Zwaveltekorten in de fruitteelt

mineralen,

het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Het verband tussen wateraanbod en groei en
kwaliteit is in kwantitatieve zin niet bekend. Het
FPO heeft dit aspect onderzocht. De onderzoeksresultaten werden gevat in een adviessysteem
voor de watervoorziening (IRRY).
Ondersteuning introductie watergeefadviessystemen in de praktijk
Efficiënt water geven met IRRY
Het adviessysteem voor de watervoorziening
(IRRY) werd ontwikkeld in een samenwerking
tussen FPO en Bodata. Bij de toepassing in de
praktijk wordt samengewerkt met de DLV.
IRRY wordt in combinatie met een bodemvochtmeter (de Watermark) toegepast. Met deze
benadering wordt de watergift afgestemd op het
gewenste scheut- en vruchtgroeiniveau en op het
stabiel afsluiten van de knoppen. Hierdoor is de
scheutgroei veelal rustiger en de bloemknopvorming en vruchtmaat beter. Beïnvloeding van
interne vruchtkwaliteit (suiker en calcium) is ook
mogelijk. Het stabiel afsluiten van de knoppen is
van belang in verband met ziekten en plagen. Het
systeem leidt over het algemeen tot verminderd
waterverbruik en tot vermindering van uitspoeling van water en meststoffen.
IRRY wordt via provinciale projecten geïntroduceerd. Doel van dit project is het leiden of
ondersteunen van deze introductie en de verdere
ontwikkeling van IRRY in het algemeen of voor
specifieke provinciale teeltsituaties, zoals een
zogenaamde "hangwaterversie" voor gronden
met zeer diep grondwater (Limburg/Brabant).

Optimalisatie van de watervoorziening met
het oog op vruchtkwaliteit en andere kenmerken bij appel en peer
Water geven doe je niet op je gevoel
In Nederland geven telers water aan fruitbomen.
Dit leidt tot meer scheut- en vruchtgroei.
Tegelijkertijd kampen fruittelers in Nederland
gemiddeld met een te sterke groei en is het streven naar kwalitatief goed fruit een belangrijke
pijler voor de afzetbevordering. De groeiproblemen leiden onder meer tot een grotere druk van
ziekten (bijvoorbeeld schurft) en een toename in
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Gewasbescherming
optimale inzet
gewasbeschermingsmiddelen, milieuvriendelijke
gewasbeschermingsmiddelen
Het beleid van de overheid is sterk gericht op het
verminderen van de afhankelijkheid, het gebruik
en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen
(Meerjarenplan Gewasbescherming). Het FPO
zoekt mogelijkheden voor de fruitteeltsector om
hieraan te kunnen voldoen. O.a. door het ontwikkelen van emissiebeperkende technieken en
milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden. Verder
onderzoekt het FPO de biologische bestrijding
van ziekten; zoals schurft en kanker in de biologische teelt.
Een aantal van de lopende projecten in 1998-1999:
• Gebruikswaarde van fungiciden en
bactericiden
• Emissiebeperkende toedieningstechnieken
• Biologische bestrijding van ziekten
• Biologie en bestrijding van kanker
• Ontwikkeling van agrarisch natuurbeheer en
multifunctioneel landgebruik in de fruitteelt
• Epidemiologie van schurft
• Relatie tussen verruwing, gisten en witte waas
• Toetsing van middelen tegen insectenplagen
en mijten
• Geïntegreerde bestrijding van plagen in
grootfruit
Emissiebeperkende methoden
Mogelijk zouden belangrijke fungiciden en insecticiden voor de fruitteelt beschikbaar kunnen
blijven indien de middelen die relatief giftig zijn
voor waterorganismen, vrijwel niet in de sloot
terechtkomen. Het FPO onderzoekt methoden die
kunnen helpen voorkomen dat door emissie
bestijdingsmiddelen in het slootwater terechtkomen, zoals:
• Emissiebeperking door een scherm van gaas;
• Emissiebeperkingdoorhetgebruikvangrovedruppels;
• Emissiebeperking door ecologische slootbeheer.
Het onderzoek aan een gazen scherm liet zien dat
hiermee een aanzienlijke emissiebeperking
mogelijk is. Ook de metingen aan emissiebeperking met ecologisch slootbeheer duiden erop dat
hiermee aanzienlijke emissiebeperkingen
mogelijk zijn.

bestrijdingsmethoden,

toetsen

Schurftbestrijding in biologische teelt
Schurft is één van de meest ernstige ziekten van
appel en heeft in sommige jaren veel schade veroorzaakt. Het grootste deel van alle bespuitingen
in de appelteelt is op de bestrijding van schurft
gericht. Op alle mogelijk manieren wordt
getracht de ziekte en de schade ervan te verminderen. O.a. wordt er gekeken naar de invloed van
overwinterende conidiën en het effect van sanitaire maatregelen in een boomgaardsituatie.
Verder wordt er gekeken naar de gebruikswaarde
en de nevenwerkingen van toegelaten en nieuwe
middelen. Zo werden in 1999 schema's van chemische middelen met elkaar vergeleken op hun
effectiviteit. Tegelijkertijd werden middelen voor
de biologische teelt in 1998 en 1999 getoetst op
hun werkzaamheid en fytotoxiciteit. Een afwisseling van chemische middelen met een
verschillend werkingsmechanisme bleek in 1999
bijzonder effectief tegen schurft. In vergelijking
daarmee waren in dat jaar de biologische middelen aanzienlijk minder effectief. In 1998 was dat
niet het geval. Toen bleek zwavel bijna net zo
effectief als een gangbaar middel. In deze jaren
bleek dat het biologisch middel kalkzwavel nauwelijks effectiever was dan zwavel. Daarbij was
geen significant verschil in schadelijke neveneffecten, zoals verruwing.
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Houtig kleinfruit
uitgangsmateriaal,

snoei, onderstammen, biologische teelt, rassen, kwaliteit, smaak, bewaring

De markt voor houtig kleinfruit is goed en groeiende. Alle aspecten die bij grootfruit aan de orde
komen, zijn ook van belang in het onderzoek bij
houtig kleinfruit. Het FPO doet onderzoek naar
rassen en onderstammen, uitgangsmateriaal,
teeltmaatregelen, biologische teelt, kwaliteit,
smaak en bewaring.

volle trossen en grote bessen in het volgende
jaar beter. Aan voldoende lange eenjarige scheuten ontwikkelen zich namelijk de beste bessen.
Met onderstammen en snoeiwijzen is de groei te
beïnvloeden. Het FPO-onderzoek richt zich op het
optimaliseren van groei en productie door
middel van teeltmaatregelen.

Een aantal van de lopende projecten in 1998-1999:
• Gebruikswaarde onderzoek bij houtig
kleinfruit-gewassen
• Biologische teelt en bestrijding van plagen in
houtig kleinfruit
• Teelt, productie en vruchtkwaliteit bij bessen,
framboos en braam
• Inpasbaarheid resistente en tolerante
steenfruit- en HKF-rassen in duurzame
productiesystemen

Biologische teelt rode bes

Gebruikswaarde onderzoek bij houtig kleinfruit
De productie van houtig kleinfruit is in Nederland
vooral gericht op de verse consumptie. Er is
enige teelt voor de verwerkende industrie waarbij
de oogst bijna uitsluitend machinaal plaatsvindt
(zwarte en blauwe bessen). Er is nu ook belangstelling om rode bessen en kruisbessen
machinaal te oogsten. Voor de verse markt zijn
een goede in- en uitwendige kwaliteit en een zo
groot mogelijke oogstspreiding van belang.
Naast goede smaak en houdbaarheid speelt de
geringe vatbaarheid van ziekten en plagen bij alle
kleinfruit-gewassen een steeds grotere rol.
In het onderzoek worden de mogelijkheden van
nieuwe rassen nagegaan voor de teelt in de vollegrond onder regenkappen. Voor de industriële
gewassen wordt gelet op geschiktheid voor
machinale oogst en verwerking.

Maatschappelijk klinkt de roep om een biologische teelt steeds luider. Momenteel bestaat het
nog nauwelijks in houtig kleinfruit; slechts enkele
bedrijven werken geheel of gedeeltelijk met de
biologische teelt. Een verkenning van de mogelijkheden en knelpunten is daarom geboden.
Bovendien verdwijnen steeds meer bestrijdingsmiddelen voor deze kleinfruitteelten, terwijl er
geen nieuwe middelen voor in de plaats komen.
Het economische belang van de diverse houtig
kleinfruitteelten is te beperkt voor bestrijdingsmiddelenfirma's om speciaal voor die gewassen
onderzoek uit te voeren. Ook om zuiver economische redenen is een verkenning van de
mogelijkheden van een meer biologische teelt
dus van belang.

Teelt, productie en vruchtkwaliteit bij
bessen
In de teelt van bessen is de scheutgroei maatgevend voor productieniveau en vruchtkwaliteit. Als
tijdens het groeiseizoen naast een goede productie ook aan goede groeivoorwaarden is voldaan,
zijn de kansen voor een goede productie van
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Ketenkwaliteit en bewaring
optimale pluktijdstip, vóóroogstfactoren, non-destructieve bepaling van hardheid, objectieve
kwaliteitsklassering in de afzet, bewaarregiem (nieuwe) rassen, bewaarcondities, wering van onrijp
en overrijp fruit, optimale bestemming, voorkomen bewaarafwijkingen
De ketenbenadering wordt de laatste jaren steeds
belangrijker. Men beseft dat de keten zo sterk is
als de zwakste schakel. Elk onderdeel van de
keten moet optimaal zijn voor het beste resultaat.
Het FPO doet in dit kader onderzoek naar: invloed
van vóóroogstfactoren, het optimale pluktijdstip,
kwaliteitsverloop tijdens bewaring en (gesimuleerde) afzet, non-destructieve bepaling van
kwaliteit (hardheid, sappigheid, suikergehalte),
objectieve kwaliteitsklassering in de afzet,
optimale bestemming en wering van onrijp en
overrijp fruit.
In het bewaaronderzoek wordt onderzoek gedaan
naar het bewaarregiem van (nieuwe) fruitrassen,
de bewaarduur en de wijze waarop bewaarafwijkingen voorkomen kunnen worden.
Een aantal van de lopende projecten in 1998-1999:
• Optimale bestemming voor appel en peer van
elk pluktijdstip en elke kwaliteit
• Evaluatie en ontwikkeling van meetmethoden
voor vruchtkwaliteit
• Vruchtkwaliteit in relatie tot boomgaard- en
klimaatsfactoren
• Optimale pluktijdstip voor lange bewaring
• Reductie van inwendige afwijkingen tijdens
CA-bewaring van Conference peer
• Verbetering van blosvorming en niveau van
gezondheidsstoffen in appel
• Voorkoming van inwendige bruinverkleuring
Elstar
• Bewaarbaarheid nieuwe rassen
Reductie van inwendige afwijkingen tijdens
CA-bewaring van Conference peer
Introductie van nieuwe bewaartechnieken brengt
soms ook specifieke problemen met zich mee.
Zo treden in sommige jaren ernstige problemen
op in gescrubd CA-bewaarde Conference in de
vorm van hol en bruin. Zodra er hol en bruin
gesignaleerd is, lijkt het vertrouwen in
Conference te zijn verdwenen. Dit heeft een
negatieve invloed op de prijsvorming van goede
partijen Conference.
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Hoewel het technisch mogelijk is om holle peren
uit te sorteren, is het beter schade te voorkomen.
De gevoeligheid voor hol en bruin lijkt beïnvloed
te worden door rijpheid, herkomst, bewaarsysteem en teeltseizoen. Echter een voorspelling
van het optreden van deze afwijkingen is nog
niet te geven.
Het FPO, in samenwerking met binnen- en buitenlandse partners (EU-project), is bezig met de
ontwikkeling van een zo goed mogelijk teelt- en
bewaarsysteem met zo weinig mogelijk uitval
tijdens bewaring, plus de ontwikkeling van een
betrouwbaar risico-voorspellingssysteem voor
hol en bruin.
Optimale bestemming voor appel en peer
van elk pluktijdstip en elke kwaliteit
Een ras als Elstar behoort zo geplukt en bewaard
te worden dat smaak en kwaliteit altijd zo hoog
mogelijk zijn: 'Kwaliteit op elk moment en elke
plaats in de keten'. Ook de huidige problemen
met het kwaliteitsimago van Jonagold kunnen
sterk worden tegengegaan met een dergelijke
gedifferentieerde aanpak van pluktijdstip al naar
gelang het beoogde naoogsttraject. Dat wil zeggen een optie voor elke denkbare combinatie van
bewaarduur, bewaarconditie en afzet.
Niet alleen bij appelrassen, eveneens bij het
perenras Conference is er een duidelijk belang
om bewaring en afzet af te stemmen op het gerealiseerde pluktijdstip en omgekeerd het
pluktijdstip af te stemmen op de geplande
afzetketen.
Het onderzoek van het FPO richt zich op het aangeven met welke naoogstscenario's appels en
peren van verschillende pluktijdstippen, rijpheid
en kwaliteit optimaal de consument kunnen
bereiken. Verder wordt er onderzocht wanneer
en hoe moet worden geplukt om een van tevoren
gekozen naoogstscenario optimaal te realiseren.
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Economie en arbeid
doorrekenen technische onderzoeksresultate, kwantitatieve informatie fruitteelt,
kwaliteitszorg,
concurrentiepositie Nederlandse fruitteelt, arbeid, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorziening,
ondernemerschap en markt
Momenteel zijn er veel ontwikkelingen gaande die
van invloed zijn op de bedrijfsvoering in de fruitteeltsector. Denk hierbij aan de veranderingen
van een productiegerichte naar een marktgerichte
cultuur en werkwijze, de opkomst van nieuwe
productiegebieden in het buitenland of de problemen met de arbeidsvoorziening. Het FPO brengt
deze ontwikkelingen in kaart en ondersteunt de
fruitteeltsector bij de benodigde aanpassingen.
Een aantal van de lopende projecten in 1998-1999:
• Concurrentie van fruitteeltgebieden buiten
de EU
• Kwaliteitszorg in de fruitteelt
• Concurrentiepositie biologische fruitteelt
• Kritische succesfactoren management
succesvolle bedrijven
• Economische aspecten perenplantsystemen
Combizorg in de fruitteelt
Door de veranderingen van een productiegerichte
naar een marktgerichte cultuur en werkwijze, is het
voor fruitteeltbedrijven belangrijk om goed in te
spelen op marktontwikkelingen. Een belangrijke ontwikkeling is met name het toegenomen eisenpakket
van eindconsumenten endirecte afnemers. Deze
eisen hebben betrekking op het product (homogeniteit en houdbaarheid) en de productiewijze (goede
arbeidsomstandigheden, gezonde producten en
aandacht voor het milieu). Combizorg is de geïntegreerde zorg voor kwaliteit, arbeid en milieu. Het
richt zich op het beheersen en inzichtelijk maken
van het productieproces. Door een combizorgsysteem teelt men aantoonbaar volgens een
bepaalde wijze. Hierdoor kunnen garanties naar
andere schakels in de keten en naar andere belangengroepen worden gegeven.Verder kan
combizorg bijdragen aan het verlagen van de kostprijs, omdat het zich richt op het inzichtelijk maken,
beheersen en optimaliseren van detotale bedrijfsvoering. Uit praktijkervaringen blijkt dat een
ingevoerd zorgsysteem in de glastuinbouw leidt tot
aantoonbare interne voordelen, zoals het vergroten
van de motivatie, uniformiteit in de uitvoering van
werkzaamheden en een kostenbesparing.

Concurrentie van fruitteeltgebieden buiten
de EU
Ten opzichte van het verleden is de hardfruithandel sterk gemondialiseerd. Dit betekent dat de
Nederlandse hardfruitsector steeds meer wordt
beïnvloed door de ontwikkelingen in fruitteeltgebieden buiten Nederland. Daarom is een
onderzoek uitgevoerd naar de concurrentiepositie
van 7 belangrijke fruitteeltgebieden buiten de EU
(Polen, Tsjechië, Hongarije, Nieuw-Zeeland, ZuidAfrika, Chili en Verenigde Staten). De rentabiliteit
is in de meeste landen slecht als gevolg van de
wereldwijd lage prijzen voor appel. Met name uit
Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten komen
zeer slechte berichten over de financiële positie
van fruittelers. In de Oost-Europese landen
betaalt het fruit van de moderne rassen wel
goed. Wereldwijd is er veel pessimisme over de
appelmarkt. Dit betekent voor Nederland dat de
lage prijzen waarschijnlijk voorlopig zullen aanhouden, tenzij er door weersomstandigheden op
grote schaal dalingen in de producties voordoen.
Kansen voor Nederland liggen in (nieuwe) appelrassen die specifiek geschikt zijn voor de
Nederlandse teeltomstandigheden en in andere
gewassen dan appel, zoals peer en wellicht ook
zoete kers.
Economische aspecten perenplantsystemen
De laatste jaren vindt er een intensivering van de
plantopstanden van peer plaats. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van verschillende plantsystemen en verschillende plantdichtheden. Het FPO
vergelijkt deze verschillende beplantingen o.a.
door economische analyse en probeert de optimale plantdichtheid bij peer te bepalen. Om de
verschillende plantsystemen en plantdichtheden
economisch te vergelijken, zijn proefgegevens en
gegevens van praktijkbedrijven verzameld en met
het investeringsmodel berekeningen gemaakt.
Tevens is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd
waarbij de invloed van verschillende factoren
(productie, prijs, kwaliteit, levensduur, boomprijzen) op de economische resultaten is bepaald.
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Het FPO beschikt over een omvangrijke proeftuin,
laboratoria voor kwaliteitsbepalingen en
moderne bewaarfaciliteiten. De kracht van deze
combinatie is dat de kwaliteit van het fruit van
boom tot consument kan worden gevolgd.
De proeftuin van circa 5 0 ha omvat onder
andere:
• proefvelden op alle onderzoeksterreinen van de
fruitteelt
• permanente regenkappen voor kleinfruitonderzoek
• overkappingen voor onderzoek aan zoete kers
• een experimentele boomgaard voor gewasbeschermingsonderzoek (i.s.m. Wageningen UR)
• installatie voor toediening van water en
voedingsstoffen per proefobject
• een genenbank met oude Nederlandse
appelrassen
De laboratoria voor kwaliteitsbepalingen maken
het mogelijk de volgende eigenschappen van
fruit vast te leggen:
• kleur, rijpheid, verruwing
• suiker-, zuur-, mineralen-, vitaminen- en andere
gezondheidsstoffen
• hardheid (zowel destructief als non-destructief)
• sappigheid en sapkwaliteit
De zeer moderne bewaarfaciliteiten zijn
gebouwd naar de laatste stand van de
techniek en omvatten:
• 72 bewaarcontainers van 1m3 in 4 speciale
cellen, elk met 18 containers
• 6 semi-praktijkcellen van 50 m3
• 3 uitstalcellen, die ook als inkoelcellen kunnen
worden gebruikt
• 4 praktijkcellen, elk 300 m3, voor bewaring van
grote partijen fruit
• 1 plantencel, voor bewaring plantmateriaal
In de bewaarcontainers en semi-praktijkcellen
zijn regelbaar:
• temperatuur
• koolzuur en zuurstof
• ethyleen
• vochtafgifte
In de uitstalcellen kan het vochtgehalte worden
geregeld en ethyleen worden verwijderd.
Verder beschikt het FPO over:
• kweekruimten voor insecten en schimmels
• een klimaatcel voor onderzoek aan ziekten en
plagen
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Financiering
Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn het
Productschap Tuinbouw (PT) en het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).
Naast het fruitteeltbedrijfsleven en het Ministerie
van Landbouw is er een derde geldstroom van
regionale organisaties, provincies, waterschappen, toeleverende bedrijven, handelsbedrijven,
afzetorganisaties, de Europese Unie en anderen.
Deze geldstroom neemt gestaag toe en zal in de
toekomst een steeds groter deel van het onderzoeksbudget gaan uitmaken.
Tenslotte komt er geld binnen uit de verkoop van
eigen producten (fruit, publicaties, etc).

Programmering van het onderzoek
Door wensen in te dienen en door deelname in
de Programma-adviescommissie en de
Productcommissies Appel en Peer, Steenfruit,
Houtig kleinfruit en Aardbeien, is de teler direct
betrokken bij de besteding van de heffingen van
het Productschap Tuinbouw (PT) voor onderzoek.
Deze commissies vervullen tevens een belangrijke rol bij de inhoudelijke begeleiding van de
projecten en de kennisoverdracht vanuit het
onderzoek.

I Onderzoeksvraag of wens van teler

Afdeling/kring of gewascommissie

Beoordeling door productcommissie

Opstelling Onderzoekprogramma
door FPO

m

Advies PAC-Fruit

Vaststelling door bestuur
PTen NFO/LTO-Nederland

Alle kringen of afdelingen hebben in de
productcommissie een afgevaardigde.
De voorzitters van de productcommissies hebben
ook zitting in de Programma Advies Commissie
Fruit (PAC-Fruit).
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Het FPO werkte samen met een groot aantal
nationale en internationale instituten die actief
zijn in de fruitsector.
Enkele voorbeelden:
• sinds 1999 neemt het FPO deel aan het
"Centrum voor Kwaliteitsmanagement in
Fruifketens", een samenwerkingsverband
binnen Wageningen Universiteit en Research
Centrum (Wageningen UR), dat zich bezig
houdt met keten- en kwaliteitsvraagstukken in
de fruitsector;
• op het gebied van biologische teeltmethoden
werkt het FPOsamen met het Louis Bolk
Instituut;
• het FPO heeft intensieve contacten met collega-instituten in onder andere België,
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, GrootBrittannië, Italië en Zwitserland;
• Het FPO participeert in EUFRIN(European Fruit
Research Institutes Network). Dit is een samenwerkingsverband van Europese
fruitonderzoeksinstellingen met het doel de
samenwerking in onderzoek en de informatieuitwisseling te bevorderen;
• samen met provincies en waterschappen werkt
het FPO aan agrarisch natuurbeheer en emissiebeperking;
• het FPO werkt in onderzoekprogramma's
samen met verschillende onderzoeksinstellingen van de Dienst Landbouwkundig
Onderzoek(DLO) zoals het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek(IPO), het
Centrum voor Plantenveredeling en
Reproductieonderzoek(CPRO) en het Instituut
voor Agrobiologie en Bodemkunde(AB);
• verder wordt samengewerkt met het
Landbouweconomisch Instituut(LEI), het
Instituut voor Mechanisatie en
Agritechniek(IMAG), het Instituut voor
Agrotechnologisch Onderzoek (ATO), met
Alterra en met verschillende leerstoelgroepen
van de Landbouwuniversiteit.
Daarnaast biedt het FPO te Randwijk gastvrijheid
voor het veldonderzoek aan fruitgewassen en
zogewenst andere gewassen van andere onderzoekinstellingen. Zo is er een boomgaard van
9 ha geplant voor het gezamenlijk gewasbeschermingonderzoek van het FPO,Plant Research
International en de Landbouwuniversiteit. Ook is
er een oppervlakte van 2000 m2 beplant met
proeven aan laanbomen.
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Het FPO streeft ernaar de resultaten uit het onderzoek toegankelijk te maken voor onze doelgroepen
(telers, vertegenwoordigers van beleidsorganisaties, toeleverende industrie, voorlichting en onderwijs). Hiervoor gebruikt het FPO de volgende kanalen:

Onderzoeksrapporten
• Wertheim, S.J. Landelijke en internationale
tussenstam-proefOU 8803 Bestelnr. 98/02,
f115,• Heijne, B. Middelentoetsing voor curatieve
schurftbestrijding bij appel in 1996
Bestelnr. 98/06,f110,• Heijne, B. en R.H.N.Anbergen. Bestrijding van
roest in pruimen (veroorzaakt door
Tranzschelia pruni-spinosae var. Discolor) in
1996 en 1997 Bestelnr. 98/08,f110,• Heijne, B. en R.H.N Anbergen. Bestrijding van
vruchtboomkanker bij appel (veroorzaakt door
Nectria galligena) met chemische middelen bij
versnelde bladval in 1995en 1996
Bestelnr. 98/08A, fl15,• Scheer, H.A.Th, van der. Beschimmeling door
Cylindrocarpin magnusianum beperkt de
bewaarduur van rode bessen in CA
Bestelnr. 98/22,f110,• Heijne, B. en R.H.N.Anbergen. Fytotoxiciteit
van de uitvloeiers Agral, Motto en Zipper op
Elstar, Jonagold en Conference in 1998
Bestelnr. 98/32, fl 10,• Heijne, B. en R.H.N.Anbergen. Fytotoxiciteit
van Zipper op het appelras Elstar in 1997
Bestelnr. 98/33,f110,• Heijne, B. en R.H.N.Anbergen. Fytotoxiciteit
van Zipper op het appelras Jonagold in 1997
Bestelnr. 98/34,f110,• Joosse, M.L. en M.J. Groot. Economische
aspecten van perenplantsystemen - vergelijking van V-hagen en enkelrij-systemen
Bestelnr. 99/16,fI 10,• Meijer, A.C, Heijne, B. en R.H.N. Anbergen.
Fytotoxiciteit en uitvloeiende werking van
hulpmiddelen op het appelras Elstar in 1999
Bestelnr. 99/18, fl15,-

Excursies, lezingen en studiedagen
In 1998 bezochten 357 Nederlandse bezoekers
verdeeld over 23 excursies en 250 buitenlandse
bezoekers verdeeld over 15 excursies het FPO.
In 1999 bezochten 306 Nederlandse bezoekers
verdeeld over 16 excursies en 191 buitenlandse
bezoekers verdeeld over 15 excursies het FPO. In
1999 werd het nieuwe FPO-gebouw officieel geopend. Deze opening bestond o.a. uit een
goedbezochte publieksdag.
Daarnaast waren er diverse lezingen en
studiedagen over de verschillende thema's.
Artikelen in vakbladen
In de Fruitteelt publiceerde het FPO in 1998 57
artikelen en in 1999 36 artikelen.
Handboek
Wertheim, S.J. Rootstock Guide; Apple, Pear,
Cherry, European Plum
ISBN nr. 90-803462-2-5, fl80,Projectenverslag 1 9 9 8 - 1 9 9 9
In het projectenverslag wordt een beschrijving
gegeven van elk lopend project op het FPO.
Deze is op te vragen bij het secretariaat van
het FPO.

Bovenstaande rapporten zijn te bestellen bij het
secretatiaat van het FPO.
Naast bovenstaande onderzoeksrapporten zijn er
41 onderzoeksrapporten in opdracht geschreven.
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