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leiding van de Belgische Fruitveiling
(BFV). “Hierdoor ken ik veel mensen in
het wereldje, van onderzoeksinstellingen tot veilingen en handel”, vertelt hij.
“Mijn toenmalige baas bij BFV is de
verantwoordelijke voor het biofruit.
Daardoor kon ik me een goed beeld
vormen van wat er in de bioteelt
speelde. Toen ik in het bedrijf stapte,
schrok zwaar investeren om uit te breiden me af. We besloten om geleidelijk
om te schakelen naar bio. We zijn
gestart met 8 ha en bewerken momenteel 16 ha Conference en 6 ha Jonagored en Jolyred.” Yolande volgt de administratie en de sortering in de loods op,
Frederik het veldwerk. De afzet verloopt volledig via BFV, waar ook een
deel van de oogst wordt gekoeld in frigo’s. De voorbije twee jaren leverde
Frederik een deel appelen via de BFV
aan de Nijlense groothandel De Drie
Wilgen, die er biologisch appelsap voor
Oxfam Fair Trade van maakt. Zo was
hij al voor de oogst zeker dat hij een
deel van de omschakelingsappelen kon
verkopen aan een rendabele prijs. Voor
dit jaar heeft hij nog geen overeenkomst.

py

rig

ht

Omschakeling
naar bio
bijna afgerond
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Frederik Defrère is sinds 2018 mede-eigenaar van het hardfruitbedrijf
van zijn ouders in Kortenaken (Hageland). Naast Conference telen ze
er de rode appelrassen Jonagored en Jolyred. Adviesbureau Fruitconsult
en managementinstrument Agromanager helpen hen in hun bedrijfs
voering en de omschakeling naar de bioteelt.
Jan Van Bavel

O

udste zoon Frederik (35)
stapte eind 2017 in het fruitbedrijf van zijn ouders Jean en
Yolande. Die namen in 1990 de fruitteelten van Yolandes vader over, die
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fruithandelaar was. Na zijn opleiding
aan de tuinbouwschool in Sint-Truiden
en de richting Fruitteelt aan de Thomas
More-hogeschool in Geel werkte Frederik tien jaar op de dienst Teeltbege-

Corona geen kans geven
Zowel in het sorteer-, snoei- als plukwerk zet het bedrijf Poolse seizoenarbeiders in. Die arriveerden begin deze
week. “We gaan elke dag hun temperatuur meten, plaatsten een extra pompbak, handgel en papieren handdoeken,
hingen affiches met de vraag om hun
handen te wassen en kochten fietsen
voor korte verplaatsingen naar het
veld. Ik ga ze in groepen indelen en met
kleurcodes werken, zowel in het seizoensverblijf als tijdens de pluk. Ze
moeten de nodige afstand houden en
anders een mondmasker dragen”, zegt
Yolande.

Zonnebrand
In de boomgaarden veroorzaakte de
voorbije hittegolf veel zonnebrand. De
installatie voor druppelbevloeiing
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De voorbije hittegolf veroorzaakte veel zonnebrand en zo grote schade in
appel- en perenbomen.
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Frederik en Yolande werken al jaren
samen met Fruitconsult, een adviesbureau dat bedrijven via pakketten begeleidt op het gebied van bemesting,
gewasbescherming en teelttechniek.
“Ik bel bijna elke week met de teeltbegeleider, die ook vaak langskomt”, zegt
Frederik. “Via een login op hun website
worden mijn weerstationgegevens

streeks in de paloxen. Ze dragen handschoenen om bewaarrot te voorkomen.”
“Om wat meer arbeidsspreiding te
hebben, gaan we in de toekomst misschien iets minder peren en meer
appelen telen. Over een jaar zijn we
volledig omgeschakeld naar bio. Voor
de omschakeling moesten we nieuwe
machines kopen: voor grondbewerking
onder de bomen, een extra sproeimachine, tractor … We denken ook te
moeten investeren in wateropslag en
hagelnetten.” n

“Mijn tien jaar
werkervaring bij BFV
komt goed van pas.”
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Advies op maat

(regen, warmte …) overgenomen in
een model en krijg ik een grafiek van
een eventuele schurft- en fruitmotinfectie op mijn perceel. Zo kan ik gericht
ingrijpen. Regelmatig organiseert
Fruitconsult bijeenkomsten voor biotelers en versturen ze interessante
nieuwsbrieven. Sinds dit jaar gebruiken we ook de handige onlinetoepassing Agromanager van de Wase perenteler Laurens Tack. We maken vooral
gebruik van het spuitschrift. Hier kan
ik veel waarnemingen mee registreren
en mijn planning opmaken. Voor de
pluk telden we hoeveel vruchten er op
de bomen zitten. Het systeem weet
hoeveel bomen er op een perceel staan,
want dat heb ik eerder ingegeven. Je
geeft dan een geschatte vruchtmaat in,
waarna je een oogstverwachting krijgt.
Zo weet je per perceel ook hoeveel
paloxen je nodig hebt. Vanaf volgend
jaar willen we er een uitgebreid rapport
op perceelsniveau mee opmaken. Voor
de pluk werken we met wagentjes en
leggen de plukkers de vruchten recht-
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draaide overuren, maar kon niet vermijden dat veel vruchten onherstelbare
schade opliepen (zie foto’s). “Dat is
voor dit én volgend jaar niet goed”, stelt
Frederik. “Tja, tijdens de droogte krijgen de boeren vaak een captatieverbod,
maar je zwembad vullen mag soms nog
wel ... Dat is niet erg logisch, voedselproductie zou prioritair moeten zijn.
Na de Pukkelpopstorm namen we een
hagelverzekering. We moeten ons aanpassen aan het veranderende klimaat,
dus willen we graag hagelnetten plaatsen. Maar die blijven ondanks de VLIFsteun duur, zeker in deze crisistijd.”

Slimme EVA-app
Ook pcfruit ontwikkelde met de webtoepassing EVA (Eindelijk Vereenvoudigde Administratie) een handige tool om registraties en
berekeningen op te volgen. Deze slimme app
maakt je dagelijkse werk als fruitteler een pak
eenvoudiger. Ze houdt je op de hoogte van de
laatste regelgeving over gewasbeschermingsmiddelen, berekent spuithoeveelheden,
bezorgt je snel een rapport bij een controle,
geeft oogstregistraties door van op het veld,
houdt de bemestingsregistratie bij … De app
wordt later nog uitgebreid en is bruikbaar op
smartphone, tablet of pc. Leden van pcfruit
betalen voor één licentiejaar 180 euro (exclusief btw), niet-leden 240 euro.
www.pcfruit.be/eva

In dit dossier stonden we stil bij enkele aandachtspunten bij de pluk van hardfruit.
Door meer inzicht in de verdeling van de arbeidstijd en handige onlinetoepassingen kun je
de efficiëntie en de rentabiliteit op je bedrijf verhogen.
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