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TREFPUNT VOOR AARDBEITELERS
UIT BELGIË EN BUURLANDEN
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De thema’s veiligheid, puntvervuiling, rassenkeuze en IPM stonden in de kijker op
de negende editie van de Internationale Mechanisatie & Demonstratiedag Aardbei in
het Proefcentrum Hoogstraten. Standhouders en de demonstraties ten velde speelden erop in. – Patrick Dieleman
Opnieuw sloegen het proefcentrum, de
veilingen Hoogstraten en Zundert en de
Studiekring Antwerpen Aardbeientelers
van Boerenbond de handen in elkaar
voor de organisatie. Afgaand op de
aanwezige standhouders en bezoekers
speelt dit tweejaarlijkse initiatief in op
een behoefte. In de grote hal stonden
een 75-tal standhouders. Naast leveranciers van installaties, gewasbescherming
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en bemesting, substraten en planten
waren ook de voorlichting en allerlei
dienstverlening vertegenwoordigd.
Buiten demonstreerden vooral diverse
machines.
Het Proefcentrum Hoogstraten organiseerde ook rondleidingen waarbij onderzoekers een aantal proeven toelichtten in
het Nederlands, Engels en Duits. Hiermee speelde men in op het internatio-

nale publiek, dat effectief aanwezig was.
Men toonde onder meer hoe hommels
meewerken aan de bestrijding van
botrytis en het Meerle-High-Levelsysteem. Daarbij worden 1,5 m boven de
teeltgoten extra teeltgoten opgehangen,
die toelaten om met dezelfde energieinput 40% meer aardbeien te produceren. Ook de mogelijkheden van doordragende rassen worden gevolgd.
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aan, op rood gemarkeerde tijdstippen is
de werking zeer slecht. NewFarm Agriconsult was aanwezig op de beurs om de
toepassing voor aardbeien te lanceren in
België. Later moeten nog andere teelten
volgen.
3 CIV legt in de veredeling sterk de
nadruk op de natuurlijke weerstand
tegen plantenziekten, onder meer om in
te spelen op de vraag van de consument
naar duurzaam geteelde producten.
Tijdens ons gesprek legde Johan Aelterman sterk de nadruk op Capri en Murano, 2 doordragende rassen die stevig
zijn zodat ze geschikt zijn voor exporthandel op verre afstand.
4 Dirk Vermeiren en Katrijn Stoffels van
PCH geven toelichting aan een groep
Duitstalige bezoekers over een proef
waarin de opkweek voor vroege teelt van
stek-, plug- en frigo-B-planten van het
ras Clery wordt vergeleken. Bij een
vroege voorjaarsteelt moet men voldoende aardbeien kunnen oogsten om de
teelt rendabel te maken. Daarom streeft
men naar voldoende zware trayplanten
bij de start. Op de getoonde figuur valt op
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Zelf focusten we tijdens ons bezoek op de
diverse thema's.
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Thema’s waren veiligheid,
puntvervuiling, rassenkeuze
en IPM.
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1 Op de Boerenbondstand stond het
project rond veiligheid in de tuinbouw
centraal. Ook werd de video getoond die
speciaal ontwikkeld werd rond arbeidsveiligheid.
2 Agrometeoroloog Erno Bouma ontwikkelde een app voor smartphone die
als ‘Spuit Weer Wijzer’ al eerder te
raadplegen was via het internet. Dit
hulpmiddel kan telers bijstaan om na te
gaan of het op basis van lokale weersomstandigheden en het beoogde product
een goed moment is voor een gewasbehandeling. Op de grafiek links geeft
groen het beste tijdstip voor toepassing
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dat het aandeel ‘groot 2A’ hoger is bij
dergelijke planten.
5 Buiten vielen 2 compacte zelfrijdende
spuiten op. De Bargam Grimac 2000 heeft
een tankinhoud van 1500 of 2000 l en een
boombreedte van 15 tot 24 m. De spoorbreedte kan van in de cabine worden
aangepast van 145 tot 180 cm. Sterke
punten zijn volgens de fabrikant de
wendbaarheid en de verstelbare luchtstroom, waardoor het middel beter
doordringt in het gewas.
6 De nieuwe Herow H430 heeft een tank
van 3000 l. Het is een compacte spuit die
gebruik maakt van Hardytechnologie.
Sterke punten zijn de grote capaciteit,
wendbaarheid en maximaal zicht. Doordat de bodem van de cabine doorzichtig is
boven de voorwielen, kan men precies de
ligging van de bedden volgen. De in
richting verstelbare luchtondersteuning
zorgt voor weinig drift en een goede
doordringing in het gewas. n
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