
 

 

Studiedag duurzame biologische fruitteelt op donderdag 31 januari 2013 

Duurzaam omgaan met de bodem, duurzaam in de bedrijfsvoering en een duurzame toekomst: dat 

zijn de thema’s van de studiedag. Vanuit de praktijk van alle dag, kijken naar de toekomst. Welke 

appel verkopen we over 10 jaar? De studiedag gaat in op actuele thema’s die nu en in de toekomst 

een rol spelen. Onderwerpen die interessant zijn voor zowel biologische als reguliere telers van 

grootfruit, kleinfruit en steenfruit. Iedereen is welkom! 

Datum:   Donderdag 31 januari 2012  

Locatie:  Hofzaal – Warmonderhof, Wisentweg 12, 8251 PC Dronten, 0321-337090 

Tijd:  8.45-16.30 uur 

Organisatie: Fruittelersvereniging Prisma 

Contact:  secretariaat Prisma, Bea Mantel, prisma@virtueeloffice.nl, t. 0321-387038 

  www.prismafruit.nl   

Opgave: Vóór 28 januari via de e-mail  

Kosten (incl. koffie/thee en lunch): € 50,= voor Prismaleden,  € 90,= voor niet-Prismaleden, studenten 

gereduceerd tarief 
 

De bijeenkomst is aangemeld als ‘kennisbijeenkomst teelt’ voor de gewasbeschermingslicentie. (zie 

bijgevoegd aanmeldformulier, inleveren op 31 januari). 

 
Afgelopen jaren is de studiedag georganiseerd in samenwerking met het Bedrijfsnetwerk biologische 
fruitteelt. In 2012 is het Bedrijfsnetwerk gestopt. De biologische fruittelersvereniging Prsma heeft de 
organisatie van de jaarlijkse studiedag opgepakt en zet hiermee een waardevolle traditie voort. 
 
Geeft u op via de mail of met bijgevoegd aanmeldformulier voor deze duurzame studiedag 
 
Het organiserend comitë, 
Gerard van Noord (biologisch fruitteler) 
Louis Ruissen (biologisch fruitteler) 
Gerjan Brouwer (DLV Plant) 
 
Voor Prismaleden: 

Voorafgaand aan de studiedag is er op woensdag 30 januari 19.30 Prisma vergadering met daarna de 

jaarlijkse sapproeverij voor toekenning van de saptrofee. Een aparte uitnodiging voor de vergadering 

wordt toegestuurd. 
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Programma studiedag biologische fruitteelt donderdag 31 januari 2013 

Warmonderhof, Wisentweg 12, 8251 PC Dronten, 8.45-16.30 uur 

 

8:45 uur  Welkom 

9:00  Opening door Prisma 

Blok 1. Duurzaam bodemgebruik 

9.15-10.45 Balans in mineralen in de grond en de kwaliteit van compost in de markt  

                Martin van de Water (SoilTechSolutions) 

  Tevreden bodemleven voor een gezond gewas           Ruud Hendriks (Warmonderhof) 

  (optimale leefomstandigheden, rhizosfeer: een intensieve samenwerking tussen wortel  

  en bodemleven, wanneer sturen via bodemleven, wanneer via meststoffen) 

10.45-11.15 Pauze 

Blok 2. Duurzaam telen 

11.15-12.30 Ervaringen uit Boerenklimaat en wat kunnen we leren voor de fruitteelt  

                   Frank Wijnands (WUR) 

  Toelichting van één aspect van een duurzame teelt       in aanvraag 

12.30-13.30  Eten 

13.30-14.00 Proeven van nieuwe rassen appels en peer  

  Uitreiking appelsaptrofee 

Blok 3. Duurzame rassen en duurzame markt 

14.00-16.15 Afzetsituatie Duitsland, omschakelaars en strategie nieuwe rassen (Duits)  

        Peter Rolker (biologisch fruitteler en handelaar) 

  Resultaten van Natyra, PRI 131, Xenia en Selena uit de tweede fase biologisch in 

   Randwijk in 2012                          Bertus Meijer (PPO fruit) 

  Hoe ziet het assortiment biologisch appel/peer er over 10 jaar uit? Wat wil de markt?  

          Wat willen wij? Nu keuzes maken voor de toekomst. In 2005 is op de Prisma bijeen- 

  komst een profiel opgesteld, dat is ingevuld. Wat is ons profiel nu? En welk nieuwe  

  selecties/rassen passen hier in.                          Allen 

 

Middag parallel sessie kleinfruit/steenfruit 

Blok 4. Duurzame teelt kleinfruit en steenfruit 

14.00-16.15 Drosophila suzukii, wat betekent dat voor ons? Ervaringen met verschillende vallen en  

  lokstoffen in 2012                       Vlamings 

  Plantvoeding in relatie tot de ontwikkeling van klein- en steenfruit, waar liggen de 

   uitdagingen voor de biologische teelt?     Willem van Eldik (DLV Plant) 

  Nieuwe ontwikkelingen natuurlijke vijanden klein- en steenfruit                    in aanvraag 

 

16.15  Samenvatting en afsluiting 

 

Dagvoorzitter Harm Brinks (DLV Plant) 

 

De studiedag is aangemeld als ‘kennisbijeenkomst teelt’ voor de gewasbeschermingslicentie. 

 

Prisma-Vereniging van biologische fruittelers 

Secretariaat: Bea Mantel, Peseta 31, 8253 ER Dronten, Tel. 0321-38 70 38  Fax. 084 727 2179 

e-mail: prisma@virtueeloffice.nl 

www.prismafruit.nl 

mailto:prisma@virtueeloffice.nl
http://www.prismafruit.nl/

