
Best of Bio

De biologische kleinfruitteelt is volop in ontwikkeling. In deze 
brochure vindt u de resultaten van drie jaar demoproject 
biologisch kleinfruit met tips uit de praktijk en uit het onderzoek.

Nieuwe ontwikkelingen in de teelt 
van biologisch kleinfruit



De bodem is meer dan een groeimedium. De bodem bevat 
voedingsstoffen, die meer of minder snel beschikbaar 
komen. De bodem houdt vocht vast en geeft vocht af. De 
bodem huisvest duizenden levende wezens, waarvan de re-
genworm de meest tastbare is. Kijk eens in uw eigen bodem 
en zie hoe diep de beworteling gaat. Hoe is de structuur, 
kruimelig of hoekig? Alle kleinfruitgewassen zijn dankbaar 
voor een vochthoudende bodem met goede structuur 
en ontwatering. Framboos en blauwe bes zijn het meest 
kieskeurig, daarna volgen de doornloze bramen, zwarte 
bes, rode bes en kruisbes. De rij wordt gesloten door het 
gedoornde bramenras Himalaya. 

Organische mest voor het planten en tijdens de teelt is 
gunstig voor het organische stofgehalte van de grond en 
verbetert het vochthoudende vermogen. Water geven is 
noodzakelijk, kleinfruit stelt hoge eisen aan de vochtvoor-
ziening. Een tekort remt de ontwikkeling. Vooral in het 
eerste groeiseizoen na het planten is een goede watervoor-
ziening noodzakelijk. Een goede aanslag en een vlotte groei 
zijn de basis voor een hoge productie in de volgende jaren. 

Soorten regenwormen
Diepte
In cm kleur Beweeglijk Voedsel Functie

Leeftijd
(jaar)

Strooiselbewoner 0-20 Rood +++ en snel
Plantenresten, orga-
nische mest Vertering organisch materiaal Tot 3 jr

Bodembewoner 0-40 Grauw + Organische stof Structuurverbetering

Pendelaar 0-300 Rood-rose ++ Plantenresten
Beluchting grond, vertering 
blad 3-6 jr

Mestworm
Alleen in 
mest Fel donkerrood ++++ Mest

Hoge eisen aan vocht, voedsel 
en temperatuur 1-4 jr

      

 

1. BeNut de Bodem

Regenworm is een  
belangrijke indicatorsoort

Beoordeling van de grond  
samen met telers

Vlaksproeier maakt de hele plant-
strook nat, van belang voor het goed 

vrijkomen van voedingsstoffen 

Tip: Geef de wormen te eten: 
voorzie in voldoende 

organisch materiaal



Organische mest bevat veel voedingsstoffen. De gehaltes variëren en 
zijn afhankelijk van de diersoort en de vorm, vast of vloeibaar. Dierlijke 
mest heeft een positief effect op het bodemleven, de structuur en het 
organisch stofgehalte in de grond. Juist kleinfruit heeft veel behoefte 
aan een goede structuur. Kies bewust. Er zijn vele meststoffen en com-
postsoorten in de handel. Wet- en regelgeving ten aanzien van fosfaat 
en stikstof zijn belangrijk. De biologische teelt stelt daarbovenop 
eigen eisen; in 2012 60% van de toegediende stikstof uit biologische 
mest of groencompost, geen mest uit intensieve dierhouderijen, geen 
kunstmest, geen fertigatie of stikstofbladmeststoffen (bv ureum). 

Het is handig om gebruik te maken van klavers voor uw eigen stik-
stofvoorziening. Klavers binden stikstof uit de lucht. Klavers kunnen 
worden ingezaaid tussen de rijen. Klavers vragen een actief beheer, 
net als in grasklaverweilanden. Bij inzaaien van klaver in de grasba-
nen is 5-10% witte weideklaver bij graszaad te mengen. Vooral de 
eerste jaren na het zaaien doet klaver het goed. Daarna neemt het 
klaveraandeel weer af. Klaver blijft langer aanwezig door een goede 
bodemstructuur, vrij hoge pH, kalk, weinig berijden en niet korter 
maaien dan ca. 8 cm. Let bij de rassenkeuze op de gevoeligheid voor 
ziekten. Witte weideklaver stoelt uit, kan beter tegen berijden en 
blijft lager dan witte cultuurklaver of rode klaver.

Boomgaardmengsels voor een grasbaan met witte weideklaver
1.   45-50% Engels raaigras 

45 % veldbeemdgras 
5-10% witte weideklaver 

2.   50% Engels raaigras 
25% roodzwenkgras 
20% veldbeemdgras 
5% witte weideklaver

Het tweede mengsel produceert relatief veel organische stof 
voor bodemverbetering en vraagt iets vaker maaien dan het 
eerste boomgaardmengsel.
Extra arbeid en/of kosten
- kosten klaverzaad, 5 kg/ha
-  let op ontmenging van graszaad en klaverzaad

   

 

2. VoediNgsstoffeN eN meer

Compostbereiding op  
het bedrijf            

Klavers tussen de rijen 
bindt stikstof

Bemeste framboos 

Tip: Gratis stikstof, 
zaai klaver in uw grasbaan



Kleinfruit wortelt oppervlakkig en ondervindt snel concur-
rentie van ondergroei. Beheersing van de onkruiden is een 
kunst. Voor verschillende omstandigheden en grondsoor-
ten zijn verschillende machines nodig. Vaak kun je op een 
bedrijf niet met één machine toe, maar zijn combinaties 
noodzakelijk. Is het voorjaar nat en ligt het bedrijf op zware 
grond, dan is een schoffelmachine slecht inzetbaar. Op 
zandgrond kun je met een schoffelmachine dan nog wel uit 
de voeten. 

Net als in de akkerbouw moet je al beginnen met onkruid-
beheersing als je het onkruid nog niet ziet. Vaak zijn we te 
laat en lopen we achter het onkruid aan. Onkruid tussen 
de meerjarige scheuten moet handmatig worden verwij-
derd. Specifieke kenmerken van kleinfruit in het kader van 
onkruidbestrijding zijn:
• de kleinere rijafstand tussen de rijen 
• de kleine plantafstand in de rij
• de hoogte van de eerste scheuten
• de oppervlakkige beworteling
•  de kwetsbaarheid van nieuwe scheuten bij bijvoorbeeld 

framboos 
• het gebruik van houtsnippers of compost
Voor het verwijderen van opslag bij rode bes voldoet een 
aangepaste borstelmachine goed. Er wordt ook geëxperi-
menteerd met afdekking van de plantstrook met verteer-
baar plastic of houtsnippers.

    

 

3. oNkruid BehereN

Demonstratie en resultaat 
borstelmachine, werking op 

opslag van rode bes

Jonge zwarte bes geplant
 in een strook verteerbaar 

plastic, distels groeien langs de 
rand van het plastic  

 Afdekking met plastic en  
houtsnippers in blauwe bes 

Tip: Geef prioriteit aan  
onkruidbeheer, start op tijd



Natuurlijke vijanden kunnen veel plagen opruimen. Vaak 
komen ze vanzelf, maar niet altijd op tijd. Elk insect heeft 
zijn eigen voorkeurseten, volwassen insecten hebben 
vaak een ander menu dan de larven. Met vrij eenvoudige 
maatregelen zijn natuurlijke vijanden te stimuleren. Bij-
voorbeeld door in een rij waar even geen teelt staat en in 
overhoeken een bloemenmengsel in te zaaien, of door de 
aanplant van een gemengde haag, of door niet alles rondom 
het productieperceel kort te maaien, maar het gras wat 
hoger te laten staan. De belangrijkste medespelers zijn 
roofmijten, sluipwespen, roofwantsen, lieveheersbeestjes, 
oorworm, zweefvlieg- en gaasvlieglarven. Vooral bladluis 
is een geliefde prooi, maar ook spint en rupsen worden 
gegeten. Voor alle soorten geldt dat zij gevoelig zijn voor 
bestrijdingsmiddelen. Velen zijn gebaat bij een gevarieerde 
omgeving. Oorwormen zoeken overdag beschutting in 
schuilplaatsen. Volwassen zweefvliegen en gaasvliegen 
hebben nectarrijke planten nodig. Bloei gedurende het hele 
seizoen houdt de volwassenen fit en zorgt voor voldoende 
nakomelingen. 

Voorbeeld van een gemengde haag is een rij elzen, popu-
lieren of grauwe wilg (Salix cinerea) als snelle windbeschut-
ting en daartussen andere soorten met bloei en/of bes 
zoals veldesdoorn (spaanse aak), gelderse roos, hazelaar, 
vogelkers, hondsroos/egelantier, liguster, kornoelje en het 
krentenboompje. 

4. Laat de Natuur werkeN

Bijenhotel: bijen zijn  
belangrijk bij de bestuiving 

van kleinfruitgewassen 

Bloemenstrook

Gemengde haag met bloeiende 
(gras) strook 

Tip: Zaai bloemen: zo trekt u  
volwassen natuurlijke vijanden aan



Het biologische bedrijf De Ring van Harald Oltheten en 
Margreeth Mak in Oud Sabbinge is vier hectare groot. Op 
het bedrijf staan veel gewassen en rassen kleinfruit. Kruis-
bes is één van de belangrijkste teelten. Daarnaast staat er 
ook rode bes, braam, framboos, pruim (Mirabelle de Nancy) 
en er wordt voorzichtig gestart met minikiwi. Met de 
nieuwe aanplant van grotere percelen werkt het bedrijf aan 
specialisatie en schaalvergroting in nicheproducten. Het 
geoogste fruit gaat naar biologische groothandelsbedrijven 
en naar abonnementbedrijven. 

Harald: “Door mechanisatie, efficiëntie en kwaliteitsverbe-
tering kunnen we grotere percelen aan. Rode bes, braam en 
framboos staan grotendeels onder kappen om aantasting door 
vruchtrot tegen te gaan en de grond te laten opdrogen voor 
mineralisatie van stikstof. De grond is een zware kleigrond, een 
goede weggroei van de planten in de eerste jaren is erg belang-
rijk. Prioriteit nummer één is een goede verzorging van de bo-
dem door het gebruik van organische mest. In de rijbanen staat 
klaver voor extra stikstof en bloei. Er zijn overal op het bedrijf 
bloeiende planten en struiken aangeplant om extra aantrekke-
lijk te zijn voor natuurlijke vijanden. Onkruidbeheersing met de 
juiste machines, uitgevoerd op het juiste moment is essentieel 
voor het slagen van de teelt. Ik gebruik veel verschillende 
machines om op elke weerssituatie, op deze zware grond, in te 
kunnen spelen. Wij hebben op het bedrijf een onkruidbrander, 
schoffel- en aanaardapparatuur en een borstelmachine voor 
onkruid en opslagverwijdering (rode bes). 
Wij gaan voor de beste kwaliteit, ook na de tocht door het 
handelskanaal moet ons biologisch fruit in optimale staat bij de 
klant op het bord liggen”. 

www.de-ring.com

     

 

5. kLeiNfruitBedriJf de riNg

Overzicht van een gedeelte 
van het bedrijf 

Harald en Margreeth bij 
jonge aanplant  

Onkruidbrander

Aanaarder     



Het bedrijf van René Simons ligt op het zand in Noord-Bra-
bant en maakt gebruik van in de biologische teelt ontwik-
kelde technieken. Er worden rode bes, braam en framboos 
geteeld. Rode bes staat in de grond, framboos wordt uit 
de grond geteeld in een speciaal systeem van ‘hangende’ 
plastic zakken. In 2010 zijn in het kader van het demopro-
ject biologisch kleinfruit proeven uitgevoerd met Armicarb 
tegen meeldauw in Junifer. 

René: “Meeldauw is hét probleem in de reguliere teelt van 
rode bes. De beschikbaarheid van middelen is een probleem, 
daarom wilde ik direct meedoen met de proeven met het bio-
logische middel Armicarb. Meeldauw hebben we niet gezien 
in de proeven, wel was er mogelijk wat groeiremming en iets 
minder zetting. Perspectiefvolle middelen zonder problemen 
voor residu zijn voor ons belangrijk, de supermarkten stellen 
eisen aan het aantal werkzame stoffen”. 

Op het bedrijf van Simons staan alle rode bes, braam en 
framboos onder regenkappen. Rode bes gaat de lange be-
waring in en moet van topkwaliteit zijn. Als basisbemesting 
wordt elk jaar groencompost toegediend. Er ligt fertigatie 
bij de struiken. 

René: “Een actieve bodem is belangrijk, door de toediening 
van groencompost stimuleren we de wortelactiviteit en het 
bodemleven. Ook gebruiken we hiervoor compostthee. Een 
goede evenwichtige groei van het gewas is belangrijk om ziek-
ten en plagen te voorkomen”. 

www.simonszachtfruit.nl

    

 

6. reNé simoNs zachtfruit

Uitleg bij de proeven 
met Armicarb

René Simons (rechts) bij de nog 
net niet afgedekte rode bes



Het lijkt eenvoudig: bakpoeder als middel tegen schim-
mels, maar belangrijke vragen zijn:
• hoe werkt het, wat is de juiste hoeveelheid per hectare?
• zijn er neveneffecten en mag het als bestrijdingsmiddel? 

In het demoproject biologisch kleinfruit zijn we actief aan 
de slag gegaan met Armicarb (2009 en 2010) en Karma 
(2011). Dit is het geformuleerde product van kaliumbicar-
bonaat (bekend als bakpoeder). Het onderzoek is uitge-
voerd door PPO fruit in samenwerking met kleinfruittelers. 
Het middel is toegepast onder proefontheffing van het Ctgb. 

In 2009 waren we verrast door een goede werking. Er werd geen 
fytotoxiciteit aan het gewas waargenomen. Maar in 2010 zagen 
we vooral in kruisbes en zwarte bes gewasschade, er was sprake 
van remming van de groei tot soms zware bladval. Dit was de 
aanleiding om in 2011 een gedeelte van het onderzoek speciaal 
te richten op de omstandigheden waaronder schade voorkomt. 

Conclusies na drie jaar onderzoek:
•  Geformuleerd kaliumbicarbonaat werkt goed op meel-

dauw (5 kg/ha en 2,5 kg/ha)
• Vroeg starten (overwintering op toppen kruisbes)
• Vaak toepassen (wekelijks)
• Houdt de meeldauwdruk zo laag mogelijk
•  Het geformuleerde kaliumbicarbonaat geeft risico op 

gewasschade, bij hogere dosering (5 kg/ha) en frequent 
gebruik kan ernstige fytotoxiciteit optreden

•  Soort en raseffect nog niet helemaal duidelijk
•  Toepassing klimaatmodel mogelijk voor fytotoxiciteit en 

meeldauw?
•  Toelating van geformuleerd product voorlopig niet in kleinfruit

         

 

7. meeLdauw BestriJdeN met Bakpoeder

Kleinfruittelers bekijken  
de proeven 

Gewasschade kruisbes 

Verse meeldauw 
op kruisbes                   

Oude meeldauw

Tip: Wacht op toelating 
alvorens u Karma toepast



Taksterfte bij rode bes wordt veroorzaakt door de schimmel 
Eutypa. Deze ziekte infecteert vooral via snoeiwonden. De 
takken vallen weg, vaak jaren nadat ze zijn aangetast door 
deze schimmel. De praktijk speelt in op het wegvallen van 
hoofdtakken door het aanhouden van nieuwe grondscheu-
ten, dit betekent verlies aan produktie en brengt extra werk 
mee. Op aandringen van biologische kleinfruittelers zijn in 
het onderzoek van PPO fruit naar bestrijding van Eutypa 
ook alternatieven opgenomen. Eén daarvan is het behande-
len van de snoeiwonden met een antagonist. Vragen zijn: 
Hoe komt de antagonist op de snoeiwond en groeit deze 
antagonist onder dezelfde koude-omstandigheden als de 
Eutypa-schimmel? Het eerste probleem is getackeld door 
een snoeischaar die tijdens snoeien een oplossing van de 
antagonist op de wonden spuit, het tweede probleem is 
ernstiger. De antagonist groeit slecht onder koude om-
standigheden en kan dus Eutypa niet onderdrukken. De 
zoektocht naar een betere antagonist is gestart. 

Resultaten uit het onderzoek PPO fruit

 

 

8. het Nieuwe kNippeN

Aangepaste Felco  
snoeischaar (foto: PPO fruit)

Uitleg over de snoeischaar 
bij de proeven

Onbehandeld met veel  
uitgevallen hoofdtakken

%	  aangetaste	  takken	  t/m	  2011
Fungicide	  spuiten 20,9
Wondafdekmiddel	  +	  fungicide	  3,3
Wondafdekmiddel	  -‐	  fungicide37,5
Antagonist 56,8
Onbehandeld 70,6

kg/m² 2011
Fungicide	  spuiten 2,19
Wondafdekmiddel	  +	  fungicide	  2,27
Wondafdekmiddel	  -‐	  fungicide1,9
Antagonist 1,7
Onbehandeld 1,59
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Tip: Het onderzoek loopt, houd de 
berichtgeving in de gaten



galmuggen
Bladgal- en schorsgalmuggen kunnen bij vooral framboos en 
braam directe schade door groeiverstoring geven, maar ook 
indirecte schade in de vorm van schimmelinfecties op sten-
gels. Om galmuggen op een selectieve, geïntegreerde wijze 
aan te pakken is een onderzoek gestart naar een insecten-
parasitaire nematode om de cyclus van de galmug Resseliela 
theobaldi te doorbreken. 

De resultaten in 2010 en 2011 waren hoopvol. Doordat gal-
muglarven vaak oppervlakkig in de bodem aanwezig zijn, kun-
nen ze effectief worden bestreden. In proeven in containers 
werd de volgende generatie muggen met 91% verminderd. 
Toepassingstijdstip en -methode bepalen wel in belangrijke 
mate het resultaat. Het gebruik van feromoonvallen kan 
daarbij helpen. Verder lijkt het belangrijk om de grond na 
toepassing van de nematoden vochtig te houden. Uit het 
onderzoek is overigens naar voren gekomen dat door het 
afdekken van de zwartstrook deze plaag ook in de hand kan 
worden gehouden. Met deze laatste toepassing - het afdek-
ken van de zwartstrook met een laagje fijne grond - zijn in het 
laboratorium bestrijdingsresultaten tot zelfs 98% bereikt. 
In 2012 wordt de methode in de praktijk getest. Ook uitval 
door diverse stengelziekten zoals Didymella, Leptosphaeria en 
Fusarium wordt gelijktijdig met de galmugbestrijding gereali-
seerd. Een positief (dubbel)resultaat.

 

    

9. kLeiN VeNiJN

Uitleg levenswijze en  
bestrijding schorsgalmug

Zoeken naar aantasting 

Galmuglarven 
(foto: PPO fruit)

Tip: Aanaarden als eerste  
maatregel tegen schorsgalmug



De ontwikkelingen op rassengebied gaan snel. In de klein-
fruitsector is een aantal raskenmerken belangrijk. Bes, braam 
en framboos moeten goed smaken en er mooi uitzien. Het 
fruit mag niet barsten en moet ongevoelig zijn voor rot. Het 
uitstalleven moet goed zijn, en ook in de bewaring moet het 
fruit niet gaan rotten. Een goede groei, sterk tegen ziekten 
en plagen en de vorming van voldoende productiehout is 
daarom belangrijk. Kortom: veel eisen voor een ‘klein’ gewas. 
Veel kleinfruitrassen zijn clubrassen en vastgelegd door een 
ketenpartij. De biologische teelt zit niet vast aan ketenpar-
tijen en kan daarmee niet beschikken over deze clubrassen. 
Op het KICK is een rassenvergelijking gestart met minikiwi, 
braam en framboos. Er zijn vijfentwintig rassen minikiwi, ne-
gen rassen braam, acht rassen zomerframboos en acht rassen 
herfstframboos aangeplant. 

De eerste ervaringen zijn: 
•  Minikiwi. Plant geen kleine stekken, maar kweek deze door 

tot grote planten. Er zijn grote verschillen in de kwaliteit 
van het plantmateriaal. Rassen moeten goed herkenbaar 
worden aangeleverd. Beregening is onmisbaar om vorst-
schade van scheuttoppen, blad en bloem tegen te gaan, 
juist bij het jonge gewas. De vergelijking van de kwaliteit 
van de vruchten (innerlijk en uiterlijk) van het jonge gewas 
in een tweejarig/driejarig gewas is moeilijk en onvolledig. 
Zelfbestuivende rassen komen snel in productie, maar ge-
ven te veel en te kleine vruchten. 

•  Braam, Black Diamond en Nightfall lijken interessant om 
verder te volgen. Eventueel voor vroege producties Loch 
Maree en Loch Tay.

•  Zomerframboos, vooral de groeikrachtige rassen Cowichan, 
Glen Fyne en Malling Minerva lijken interessant. De geste-
kelde rassen hebben te grote nadelen.

•  Herfstframboos, Imara en Kweli lijken interessant. 

10. rasseN VergeLiJkeN

Minikiwi proeven samen met 
ondernemers

Grote verschillen van buiten en van binnen bij minikiwi

Nightfall Kweli op de 
Westerbouwing  

Black Diamond Imara

Tip: Test veelbelovende rassen  
onder uw eigen  

bedrijfsomstandigheden (grondsoort)



‘Biologisch kleinfruit’ is een project wat wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie en de Europese Unie. Het Ministerie van EL&I is eindverantwoordelijke voor POP2 in Nederland. Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland. Het project wordt in Noord-Brabant 
mede gefinancierd door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant (LIB).

colofon
Deze brochure bevat resultaten en aanbevelingen afkomstig uit het demoproject biologisch kleinfruit. 
In dit project (2009-2011) stond de verbetering van de biologische kleinfruitteelt en het stimuleren van 
kennisuitwisseling tussen biologische en gangbare kleinfruittelers centraal. Het project is gefinancierd 
door EL&I en de Europese Unie met co-financiering van het LIB, telers, DLV Plant, KICK en PPO fruit.
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informatie
DLV Plant fruitteelt
Postbus 840, 5280 AV Boxtel
M  06 - 5337 5103 (Gerjan Brouwer)
T  0411 – 652 525 
W www.dlvplant.nl

tekst en foto’s
Gerjan Brouwer, DLV Plant
Heino van Doornspeek, DLV Plant
Waar vermeld: foto’s door PPO fruit 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  

Europa investeert in zijn platteland


