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Biologisch industriefruit 
telen 

Inspiratietour 

Er is in België een duidelijke vraag naar biologisch pitfruit 

voor verwerking tot sappen, moezen, siropen etc... Deze 

vraag omvat meerdere honderden tonnen, maar moet goed 

afgestemd worden tussen afnemers en leveranciers. De 

kwaliteitseisen zijn verschillend en afhankelijk van de 

verwerkingswijze. Bij de opzet van een perceel voor 

industriefruit zijn verschillende systemen mogelijk, van 

intensief tot extensief. De teelt wordt zo veel mogelijk 

gemechaniseerd, bijvoorbeeld door mechanische snoei, 

dunning en oogst. Dit maakt deze interessant voor zowel 

fruitbedrijven als eerder akkerbouwmatige bedrijven. Buiten 

Vlaanderen is er al meer ervaring met de teelt van 

industriefruit. We bezoeken daarom twee specialisten ter 

zake met ervaringen in rassenkeuze en plantsystemen. 

Marc Lateur is onderzoeker voor het proefcentrum CRA-W in 

Gembloux, waar er heel wat onderzoek gebeurt naar de 

veredeling van oude en nieuwe resistente variëteiten. Deze 

variëteiten worden verkocht onder het label FGR-label GBLX 

®. Hij vertelt er ons wat meer over de geschiktheid van 

bepaalde resistente rassen voor industriële verwerking en 

leidt ons rond in de proeftuin. 

Josef Jacoby kweekt biologische fruitbomen en 

specialiseerde zich in de opkweek van resistente variëteiten 

van tafel- en industriefruit. Hij heeft eveneens een aanbod 

aan robuuste oude variëteiten en bomen voor de productie 

van cider-appel. 

Gerjan Brouwer (Delphy – expert biologische fruitteelt) 

schreef voor Bio zoekt Boer reeds een brochure rond dit 

onderwerp en zal de tour begeleiden. 

O r g a n i s a t o r e n  

Deze activiteit is een organisatie binnen de projecten ‘Bio 

zoekt boer’ en ‘Bio-scope Limburg’, gezamenlijke initiatieven 

van Innovatiesteunpunt, Boerenbond, ABS en BioForum 

Vlaanderen met de financiële steun van Europa, de Vlaamse 

Overheid en de provincie Limburg. 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 

Europa investeert in zijn platteland. 

 

P r o g r a m m a  

0 7 . 0 0   Vertrek bus carpoolparking Lummen 
(Zes septemberstraat 1, 3560 
Lummen) 

0 8 . 3 0    Bezoek aan CRA-W Gembloux 

1 1 . 3 0  Verplaatsing + lunch                            

1 4 . 3 0   Bezoek aan Jacoby 

1 7 . 3 0   Terugreis Lummen + avondeten 

2 1 . 3 0  Voorziene aankomst carpoolparking 

 

I n s c h r i j v e n  

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht 

vóór 28 juni. Dit kan via 

www.innovatiesteunpunt.be/kalender, 

info@innovatiesteunpunt.be of 016/28.61.02.  

 

M e e r  i n f o ?  

Contacteer Eveline Driesen (0494/71.22.07 of 

eveline.driesen@innovatiesteunpunt.be) 

 

Foto: Jacoby 

 


