
Doel van het Kennis- en Innovatieplatform Fruitteelt is om onderzoeksmatig 
innovatieve ontwikkelingen in de fruitteelt te testen, te valideren en te 
demonstreren. Ondernemers in fruittelend Zeeland worden in dit traject 
betrokken waardoor een breed draagvlak ontstaat voor een versnelde 
implementatie van die ontwikkelingen.
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Resultaten fertigatieproef 2019
Op 26 augustus 2019 zijn de verschillende objecten van de 

fertigatieproef in Nisse geoogst. Deze proef is opgezet om te 

zien wat de meerwaarde is van fertigatie ten opzichte van 

irrigatie, waarbij ook gekeken wordt naar de werkwijze van de 

teler in de praktijk. 

Er zijn drie objecten gemeten: 

1. Praktijk teler: de teler heeft in de zomer alleen bij droogte 

extra water gegeven 

2. Alleen water: vanaf de bloei is gestart met een wekelijkse 

watergift

3. Fertigatie: dit object heeft dezelfde wekelijkse watergift 

ontvangen, maar vanaf de bloei zijn hier verschillende 

soorten meststoffen aan toegevoegd.

De proef is uitgevoerd op een perceel Conference met een 

gelijkmatige groeikracht, waarbij dit jaar alleen wat kwaliteits-

dunning nodig was. 

De resultaten:
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Wat opvalt zijn de verschillen in op-

brengst. Het object met fertigatie steekt 

er bovenuit met een meeropbrengst van 

20% ten opzichte van het object praktijk 

teler. Daarnaast is ook zichtbaar dat het 

op tijd starten en vochtig houden van 

het druppelpunt (object alleen water) 

meerwaarde biedt in de opbrengst. Het 

is opvallend dat ondanks dat er met fer-

tigatie veel meer vruchten per boom zijn 

geplukt, dit niet ten koste gaat van de 

vruchtmaat. Er zijn niet minder vruch-

ten van de vruchtmaat 65+ geplukt dan 

in de andere objecten.

Deze proef is dit jaar gestart en zal de 

komende jaren worden vervolgd. We 

houden u in de toekomst op de hoogte 

van de verdere bevindingen en proefre-

sultaten!
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2D-Boomtypes
Binnen KIF wordt onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van 2D boomtypes in 

de fruitteelt. De 2D boomsystemen staan binnen KIF als demo en zijn ontwikkeld 

als teeltsysteem voor de automatisering. 

De doelen van het systeem zijn:

• Een hogere pack-out behalen door meer vruchten in het licht te hebben hangen.

• Reduceren van de factor arbeid door:

 - Mechanische snoei;

 - Mechanische dunning;

 -  Toekomstige toepassing van de plukrobot, waarbij nagenoeg alle vruchten 

worden geplukt omdat de robot deze kan zien.

De volgende boomtypes worden naast de traditionele plantwijze onderzocht:

     

 Bi-Baum   Tweetakker
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Onderzoek verschillende watergeefsystemen
In het KIF is ook een proef aangelegd waarin verschillende watergeefsystemen van 

water worden onderzocht en met elkaar vergeleken. Hierin zijn de volgende zes 

objecten opgenomen:

• Onbehandeld

• Vlaksproeiers

• Druppelaars op 25 cm

• Druppelaars op 50 cm

• Dubbele druppelslang met druppelpunten op 50 cm

• Ingegraven druppelslang

In deze proef is in elke object de hoeveelheid water die is toegediend gelijk aan 

elkaar waarin de tijdsduur dus verschilt. De druppellaars op 50 cm geven bijvoor-

beeld één uur water tegenover een tijdsduur van 8 minuten voor de sproeiers. De 

verschillen in vochtgehalte en verdeling worden bepaald met 2 SMEC-sensoren van 

Estede per object die het bodemvocht in volumepercentage elke 15 minuten meten. 

Eén sensor zit op 30 cm diepte de andere op 60 cm. 

     

 

 Guyot-systeem Drapeau-systeem

Een voorbeeld van een conclusie die 

kan worden getrokken is hieronder 

uitgewerkt. De twee onderstaande 

grafieken komen uit de QMS-omgeving 

van Delphy waarin alle data van de 

vochtsensoren ongeacht de leveran-

cier kan worden ingeladen. In beide 

grafieken staat het vochtverloop van 16 

t/m 24 augustus weergegeven waarbij 

de rode lijn het vochtverloop aangeeft 

op 30 cm diepte en de gele lijn op 60 

cm diepte. In de bovenste grafiek is dit 

het vochtverloop gemeten door de twee 

sensoren waar de enkele druppelslang 

is toegepast en in de onderste grafiek is 

dit weergegeven voor het vochtverloop 

van de dubbele druppelslang. 

Wanneer je deze 2 systemen met elkaar 

vergelijkt zijn twee dingen opvallend:

• Het vochtniveau op 60 cm (gele 

lijn) ligt bij de enkele druppelslang 

hoger dan bij de sensor op 30 cm 

(rode lijn), terwijl dit bij de dubbele 

druppelslang net andersom is. 

• De omcirkelde waardes zijn het 

gemeten vochtpercentage bij beide 

systemen op 30 cm diepte op 18 

augustus. Het vochtpercentage ligt 

dan bij de enkele druppelslang met 

34% veel lager dan bij de dubbele 

druppelslang met een vochtpercen-

tage van bijna 47%.
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Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij de enkele druppelslang het vocht door de 

langere duur van druppelen op één punt dieper gaat, terwijl je bij de dubbele drup-

pelslang veel meer een breedtewerking hebt van het vocht.
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