TEELT HARDFRUIT

Perceel biologische peren onder
een Powerflex Folie Systeem.
Foto’s: FruitSecurity Holland

Overdekt telen
wint terrein
Overdekt telen zal binnen vijftien tot twintig jaar definitief voet aan de grond hebben in de
hardfruitteelt, verwacht FruitSecurity Holland. Aanleidingen zijn volgens het bedrijf de opmars
van exotische insecten en de verschraling van het middelenpakket. Voorwaarde is wel dat de
markt bereid is om een meerprijs te betalen.
ANK VAN LIER, FREELANCE JOURNALIST, FRUITTEELT@NFOFRUIT.NL
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Inpakken met hagelnetten
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‘OVERKAPTE HARDFRUITTEELT
MOET ZICH NOG BEWIJZEN’
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klein zijn dat hagelnetten niet voldoende beschermen.”
FruitSecurity voorziet dat in de toekomst ook steeds
hogere technische eisen zullen worden gesteld aan
zowel hagelnetten als folie-overkappingen. “Door
de klimaatverandering en de extremer wordende
neerslag, zullen we de overkappingen op een andere manier moeten gaan bouwen. De verankering en
de constructie dienen in balans te zijn en moeten
voldoende weerstand kunnen bieden, ook bij een
heftige bui.”
Dit betekent volgens Van Veldhuizen niet dat de systemen per definitie duurder gaan worden. “Door het
verbreden van de ankerafstand, kun je het systeem
bijvoorbeeld al een stuk sterker maken. En dergelijke
aanpassingen zullen sowieso nodig zijn, aangezien
ook verzekeringsmaatschappijen steeds hogere eiHardfruitperceel onder hagelnetten.

sen stellen aan zowel hagelnetten als folie-overkappingen.” 
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