
Sinds twee jaar heeft de NFO een innovatiemakelaar. Haar rol is partijen uit het bedrijfsleven met 

NFO en Wageningen Plant Research samen te laten werken aan innovatie en kennisontwikkeling voor 

de Nederlandse fruitteelt. De nieuwe inzichten en kennis dragen bij een rendabele teelt, zodat de 

fruitteelt aan de wensen van markt en maatschappij kan blijven voldoen. 
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CONFERENCE NAAR 
VERRE BESTEMMINGEN

Conference-peren vinden steeds vaker hun weg 

naar verre bestemmingen. Dat vraagt om speci-

� eke kennis over de kwaliteit van Conference. 

Binnen het project GreenCHAINge verzamelen 

we informatie over de optimale uitgangskwaliteit 

bij verlading, verbetering van het uitstalleven en 

kijken we naar het effect van de omstandigheden 

tijdens het transport naar verre bestemmingen. 

Dit project is in 2016 begonnen. 

KETENAANPAK 
TEGEN VRUCHT-
BOOMKANKER
In 2017 begint er een onderzoek naar op-

lossingen voor vruchtboomkanker. Uniek 

is dat de hele keten meedoet aan dit 

project. Deelnemers zijn Naktuinbouw, 

de Vermeerderingstuinen, de Boomkwe-

kers, Fruitmasters en Bodata. De NFO 

vertegenwoordigt de fruitteelt. Het 

project moet uitmonden in een protocol 

waarmee elke partij binnen de keten 

infectierisico’s voor vruchtboomkanker 

kan terugdringen. 

FINANCIERING INNOVATIE
Financiering van de projecten komt voor ca. 21% uit gelden die ter beschikking stonden van NFO. Voor een deel zijn dit 

restgelden van het Productschap Tuinbouw (PT). Ongeveer 32% komt van het bedrijfsleven; de overige 47% komt uit 

subsidies. Met deze projecten is - verdeeld over vijf projectjaren - ca. € 3 miljoen gemoeid. De innovatiemakelaar is de 

afgelopen jaren voor een belangrijk deel uit de restgelden van het PT ge� nancierd.

In vergelijking met enkele jaren terug lopen er minder innovatieprojecten binnen de fruitteeltsector. Het aantal projec-

ten zal nog verder teruglopen, omdat de middelen die NFO tot haar beschik-

king heeft, grotendeels belegd zijn in de nu lopende projecten. Daarom is 

het noodzakelijk dat er op korte termijn een nieuwe collectieve vorm tot 

stand komt voor � nanciering van innovatie door telers. Zonder dat wordt 

het namelijk lastig om aanvullende � nanciering uit het bedrijfsleven en/of 

van de overheid te vragen. 

ROOFMIJT VERSUS 
BRAMENGALMIJT
De bramengalmijt is een klein, en daardoor lastig te 

bestrijden beestje. Bramen die zijn aangetast, rijpen 

niet of niet volledig. Daardoor kan de oogst zelfs 

gedeeltelijk verloren gaan. De bramengalmijt leeft 

verborgen achter knopschubben. In een meerjarig 

onderzoek gaan we op zoek naar roofmijten die én 

goed gedijen in de boomgaard én klein genoeg zijn 

om bij de bramengalmijten te komen. 

SCHOON ERF 
SCHONE SLOOT 
Begin 2017 gingen 12 Gelderse fruittelers aan 

de slag om de risico’s op afspoeling van gewas-

beschermingsmiddelen vanaf het erf te voorko-

men. Op basis van de resultaten van een erfe-

missiescan stellen zij een verbeterplan op voor 

hun bedrijf. Daarbij worden ze geholpen door 

een adviseur van Fruitconsult en een onderzoe-

ker van WPR. Zij zoeken vervolgens naar inno-

vatieve en betaalbare oplossingen om risico’s op 

erfemissie te reduceren. Waar mogelijk passen 

zij de oplossingen ook direct toe op hun bedrijf. 

De kennis en ervaring die de telers opdoen, 

gaan zij delen met collega-fruittelers. Bijeen-

komsten hiervoor vinden plaats in 2018. 

OORWORM VERSUS PERENBLADVLO

Oorwormen zijn een natuurlijke vijand van de perenbladvlo. In twee 

projecten zoeken we daarom uit hoe we boomgaarden aantrekkelijk(er) 

kunnen maken voor de oorworm. We onderzoeken door welke factoren 

de oorworm zich succesvol kan voortplanten, en kan overwinteren in de 

boomgaard. Inmiddels weten we wat oorwormen en hun jongen in de 

winter eten. De komende twee jaar gaan we na waardoor er in de ene 

boomgaard veel meer oorwormen aanwezig zijn dan in de andere. 

Bij negen Noord-Hollandse perentelers bekijken we daarnaast of er een 

verband is tussen het bodemleven in het voorjaar en het aantal oor-

wormen in de zomer. Ook bekijken we de relatie tussen perenbladvlo, 

groeikracht en bemesting. Dit praktijkproject loopt meerdere seizoenen. 

De telers passen intussen een zo groen mogelijke gewasbescherming 

toe. Door de resultaten van beide projecten te koppelen, zorgen we 

ervoor dat fruitteeltbedrijven snel met de nieuwe kennis aan de slag 

kunnen. 

VOORBEREIDEND ONDERZOEK 
In de perenteelt komt steeds vaker zwartvruchtrot voor. 

Daarom is onderzoek nodig dat resulteert in een combinatie 

van maatregelen om zwartvruchtrot gerichter aan te pakken, 

zonder dat er resistentie voor middelen ontstaat. Als voor-

bereiding op dergelijk onderzoek namen de NFO, WPR, CAF, 

Fruitconsult en R. van Wesemael in 2016 het initiatief voor 

negen oriënterende proeven op praktijklocaties. Dit project 

krijgt in 2017 waarschijnlijk een vervolg. 

TECHNOLOGIE EN 
DATAMANAGEMENT
Fruit 4.0 heeft als doel praktische en betaalbare technologische 

innovaties te ontwikkelen, die leiden tot betere kwaliteit, duur-

zaamheid en ef� ciëntie. In de toekomst willen we gegevens 

over bloei, vruchtontwikkeling, bladvitaliteit, bemesting, gewas-

bescherming, oogst- en sorteerresultaten beter kunnen koppe-

len. Dat levert telers meer en betere informatie op waarmee zij 

de opbrengst van hun percelen kunnen optimaliseren. 

Een deelproject binnen Fruit 4.0 is de ontwikkeling van techno-

logie waarmee telers bloesem en vruchtontwikkeling kunnen 

monitoren. Het doel is oplossingen te bieden voor gerichtere 

vruchtdunning, kwaliteitsverbetering en arbeidsbesparing. 

Daarnaast kan deze technologie bijdragen aan betere oogst-

prognoses. Ook werken we binnen Fruit 4.0 aan methoden om 

sorteerinformatie te koppelen aan informatie over een perceel. 

In het projectonderdeel datamanagement voor bedrijf en keten 

werken we aan methoden om datakoppeling om te zetten in 

managementinformatie voor een teler. 

Fruit 4.0 is in maart 2017 van start gegaan.

NFO voor kennis
en innovatie 

TOEKOMST PROEFTUIN 
RANDWIJK
Innovatie ontstaat door intensieve samenwerking tus-

sen ondernemers, kennisinstellingen, ketenpartners 

en overheden. Proeftuin Randwijk vervult daarin een 

belangrijke rol. In 2015 sloegen F ruitconsult, WUR, CAF 

en de NFO de handen ineen om de toekomst van de 

Proeftuin veilig te stellen. De innovatiemakelaar stelde 

hiervoor een businessplan op met:

 de visie en strategie van de Proeftuin;

 een omschrijving van de wijze waarop de partners 

samenwerken;

 een meerjarenbegroting. De innovatiemakelaar is ge� nancierd 

door het Productschap Tuinbouw.


