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1. Fruit Logistica Berlijn 

Van 3 tot en met 5 februari j.l. vond de Fruit Logistica 

plaats in Berlijn. Tijdens deze beurs  heeft Inova Fruit 

een stand volledig gewijd aan Junami. Het doel was 

om aan (potentiële) klanten en relaties te laten zien 

dat Junami een premium appel is. Op de stand stond 

een schapopstelling met voorbeelden van 

verpakkingen en ideeën ter promotie van de Junami 

appel: 

 

1. Fruit Logistica Berlijn 

Van 3 tot en met 5 februari j.l. vond 
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een stand volledig gewijd aan 
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2. Steellengte Onderzoek, door David van de Graaf 

Naar aanleiding van het feit dat de Junami appel van 

nature een korte vruchtsteel heeft, wat regelmatig leidt 

tot kwaliteitsproblemen Lees meer… 

 

 

3. Resultaten effectiviteitsonderzoek 

De resultaten van de meest recente 

consumenten onderzoeken (december 2015) 

zijn inmiddels binnen. Lees meer… 

Naar boven 

˄ 

 4. Junami video 

Voor de Fruit Logistica in Berlijn is een Junami 

video ontwikkeld. Deze is gemaakt vanuit... 

Lees meer…      
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 Blauwe Junami appelbewaardozen in een 1-laags doos 

 Kant en klare zwarte schalen met Junami appelpartjes met vlaggetjes (de “onbemande 

proeverij”) 

 Joint promotion met cake mix 

Meer dan 70.000 vakbezoekers uit 130 landen woonden Fruit Logistica vorige week bij. De interesse 
in de Junami appel was groot. Zowel telers als (potentiële) klanten stonden stil bij de stand en 
hebben informatie meegenomen of aangevraagd. 
Naar aanleiding van de deelname zal een evaluatie worden uitgevoerd om de effectiviteit te kunnen 
beoordelen. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. 
 
 
 
2.  Steellengte-onderzoek, door David van de Graaf (Delphy) 

Naar aanleiding van het feit dat de Junami appel van 

nature een korte vruchtsteel heeft, wat regelmatig leidt 

tot kwaliteitsproblemen, is een onderzoek opgestart 

naar het mogelijk verlengen van de vruchtsteel. Een 

korte vruchtsteel heeft namelijk de volgende 

aandachtspunten:  

- meer kans op beschadigingen van de vrucht bij 

de oogst, wat mogelijk weer kan leiden tot een 

groter percentage vruchtrot 

- moeilijkere dunning 

- meer kans op beschadigingen door onder meer 

pissebedden 

- meer beschadigingen aan de bomen bij de oogst door het ‘meeoogsten’ van hout en 

bloemknoppen. 

Door het toepassen van diverse gibberalinen (GA 3 en GA 4/7) in het begin van de bloeiperiode en 
net na de bloeiperiode, wordt onderzocht of deze behandelingen daadwerkelijk de steel gaan 
verlengen, zodat er een extra kwaliteitswinst valt te behalen. 

˄ 
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Het onderzoek wordt verricht door Delphy (voorheen DLV Plant) op het bedrijf van MTS Van der Rijdt 
in Biddinghuizen. 
2015 is het eerste jaar van onderzoek geweest, en hierin kwamen al mooie verschillen naar voren. 
Uit het onderzoek blijkt namelijk al dat het toepassen van GA4/7 aan het begin van de bloei, of net 
na de bloei een positief effect heeft op de steellengte. Wanneer deze bespuitingen werden 
gecombineerd leek er juist weer een remmend effect te zijn. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn 
dat een teveel aan gibberalinen juist een lichte remming geeft, wanneer we beseffen dat ‘overdaad 
schaadt’. We kunnen hier echter na 1 jaar nog geen betrouwbare conclusie trekken!  Meerdere jaren 
onderzoek zal een betrouwbaarder resultaat uit moeten wijzen. Het steellengtetoename die in 2015 
werd gerealiseerd was met een toepassing van GA 4/7 ruim 2,5 millimeter, ten opzichte van 
onbehandeld. Wanneer de dubbele toepassing GA 4/7 (dus begin bloei + net na bloei) of een 
toepassing met GA 3 net na de bloei werd gedaan, werd een steellengtetoename van 1,5 millimeter 
gerealiseerd. Belangrijk is echter dat we in ogenschouw moeten nemen dat deze resultaten berusten 
op het eerste onderzoeksjaar, en dat meerdere onderzoeksjaren een betrouwbaarder beeld zullen 
geven.  
Op de Inova-bijeenkomst in juni 2016 zal het onderzoek nader worden toegelicht. Het onderzoek is 
gestart in April 2015, en zal minimaal 3 jaar in beslag nemen. Voorlopige einddatum is December 
2018.  
 

3. Resultaten effectiviteitsonderzoek 

De resultaten van de meest recente consumenten onderzoeken (december 2015) zijn inmiddels 

binnen. Hieruit is gebleken dat Junami nog steeds aan 

naamsbekendheid wint. Het 'startniveau' van de 

naamsbekendheid wordt ieder jaar vergeleken met voorgaande 

jaren.  Deze is veel hoger dan afgelopen jaar: 53% vs. 43% in 

2014 en 41% in 2013. Enkele andere belangrijke cijfers: 

• De totale merkbekendheid is gestegen tot 61% 

• Spontane positie is gestegen tot 15% 

• Voorkeur positie binnen de top 10 

 

4. Video Junami 
 

Voor de Fruit Logistica in Berlijn is een Junami video 
ontwikkeld. Deze is gemaakt vanuit het oogpunt van 
de retailer/ handelaar/ klant. Veel telers en partners 
hebben beeld- en fotomateriaal ter beschikking 
gesteld, waarvoor nogmaals hartelijk dank! 
Op dit moment wordt een geluid achter de video 
gemonteerd. Zodra dit klaar is, wordt een link 
verstuurd om deze video te kunnen bekijken. 

˄ 

˄ 



NIEUWSBULLETIN INOVA FRUIT  
nummer 02/2016 Februari 

 

 

Colofon 
Dit nieuwsbulletin wordt uitgegeven door Inova Fruit en elke maand kosteloos per e-mail verstuurd 

naar onze relaties.  

Wilt u zich afmelden? Stuurt u ons dan een mail met uw gegevens, wij zorgen ervoor dat u dit 

nieuwsbulletin niet meer ontvangt. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbulletin? Neem dan contact met ons op 

Inova Fruit BV 

Stationsweg 28 

5301 KH ZALTBOMMEL 

T: 0031 (0) 418-579810 

E: info@inovafruit.nl 

I: www.inovafruit.nl 

Dit nieuwsbulletin wordt met zorg samengesteld. Mocht er desondanks iets onjuist zijn, laat het ons 

gerust weten. 
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