
Verbeterde Hagelandse 
peren door kennis 
van de bodem
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en vruchtkwaliteit. Er wordt gedemonstreerd in welke mate ver
schillen in bodemeigenschappen binnen percelen leidt tot 
verschillen in opbrengst en vruchtkwaliteit. Verder wordt ook 
nagegaan welke bodemeigenschappen de voornaamste oor
zaak zijn voor verschillen in opbrengst en vruchtkwaliteit 
zodat de telers ook een idee krijgen van hoe ze in de toekomst 
op deze verschillen kunnen inspelen voor een optimale 
productie, bijvoorbeeld via variabele bemesting of variabele 
irrigatie voor. De bemesting en irrigatie kan in een boomgaard 
vrij vlot variabel worden toegediend. Een belangrijk aandeel 
van de boomgaarden in het Hageland is immers uitgerust met 
een druppelirrigatie en fertigatiesysteem. Indien het effect van 
de bodemvariabiliteit op de kwaliteit van de vruchten gekend 
is, kan de teler nog andere bijkomende maatregelen nemen 
om de vruchtkwaliteit te verhogen. Hij kan er bijvoorbeeld 
voor kiezen bepaalde zones sneller te plukken of korter/
langer te bewaren. Ook de snoei of wortelsnoei kunnen 
plaatsspecifi ek worden verfi jnd indien de variatie in de bodem 
en het effect ervan gekend is.

De regio Hageland ligt in België tussen Leuven, Aarschot en Sint-Truiden en wordt gekenmerkt door heterogene 
bodemeigenschappen. Het grondtype kan variëren van zware klei tot leem tot grof zand met een laag 
waterhoudend vermogen. De teelt van peren is één van de belangrijkste landbouwgewassen in de regio. Het is 
bewezen dat perenbomen gevoelig zijn voor waterstress. Waterstress leidt tot kleinere vruchten, terwijl telers een 
hogere prijs krijgen voor dikkere peren. In dit project brengen we de heterogeniteit van de percelen in beeld en 
meten het effect op vruchtkwaliteit.

IN KAART BRENGEN VAN HETEROGENITEIT IN PERCELEN

Het Hageland wordt gekenmerkt door een dikwijls lichtere 
bodem textuur met meer variatie in vochttoestand, textuur en 
profi elopbouw. Dit wordt weerspiegeld in de heterogeniteit 
van de kwaliteit van de vruchten. Een belangrijke vraag van 
veel Hagelandse telers is dan ook hoe ze deze verschillen in 
de bodem kunnen identifi ceren en bijsturen om een constante 
kwaliteit te produceren. Een belangrijke doelstelling binnen 
het project is dan ook om de Hagelandse perentelers te laten 
kennismaken met de mogelijkheden die precisielandbouw 
biedt binnen de fruitteelt om hun productie te optimaliseren.

BODEM IN KAART MET VERIS BODEMSCANNER

Het is de bedoeling om bij verschillende percelen van ver
schillende perentelers de variatie aan bodemeigenschappen 
met de VERIS bodemscanner in kaart te brengen. Deze ver
schillen zullen dan gelinkt worden aan verschillen in opbrengst 
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Better quality of Hageland pears through a better insight in the soil
The Hageland region is situated in Belgium between Leuven, Aarschot and Sint-Truiden and is specifi ed by heterogeneous soil properties. Soil type can 
vary between heavy clay over profound silt loam to coarse sand with low water holding capacity. Pear fruit growing is one of the major agricultural crops 
in the region. Is has been proven that pear trees are susceptible to water stress. Water stress results in fruit size decline, while farmers get the best price for 
big fruits.  An EC scan was carried out, in summer in 2018, in 6 ‘Conference’ pear orchards with a VERIS U3 soil scanner and EC values were compared to
fruit yield and quality (fruit size, fruit color, total soluble solids). 

Project uitgevoerd door VCBT, Bodemkundige Dienst van België vzw en Boerenbond in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant.

SELECTIE VAN ZES PROEFPERCELEN

In eerste instantie werd door Boerenbond een oproep gelan
ceerd waarbij telers die wilden meewerken aan het project 
één of meerder percelen konden opgeven waar ze de 
afgelopen jaren verschillen in opbrengst en/of vrucht kwaliteit 
waarnamen die mogelijk gelinkt zijn aan verschillen in de 
ondergrond. In totaal waren er 13 telers die één of meerder 
percelen opgaven. Bij elk van deze telers werden één of 
meerdere percelen gescand met de VERIS U3 bodemscanner 
van Agrometius. Nadat voor alle percelen de bodemscan, 
bodemkaart en satellietbeelden werden vergeleken werden 
de 6 meest interessante percelen uitgekozen om in meer 
detail op te volgen. Hier werden per perceel 2 zones afge
bakend; een zone met hoge EC (rode zone) en een zone met 
lage EC (gele zone). In elke zone werden 3 plotjes 
afgebakend die telkens bestonden uit 2 perenbomen. In 
deze plotjes werden in 2018 en 2019 de bodemstalen 
genomen en de proefoogst uitgevoerd. 

KWALITEIT EN BEWAARBAARHEID IN FUNCTIE VAN 
BODEMEIGENSCHAPPEN

In 2018 en 2019 werd in de verschillende plotjes een 
proefoogst uitgevoerd door VCBT. Hier werden per boom het 
aantal peren geteld, gewogen en meegenomen voor analyse. 
Zo werd de opbrengst (kg/boom, aantal vruchten/boom, 
gemiddeld vruchtgewicht) en kwaliteit (hardheid, opgeloste
stofgehalte, zetmeelwaarde, inwendige en uitwendige ge

breken, achtergrondkleur en streifi ndex) bepaald. Na be
waring (tot juni 2019) werd opnieuw de kwaliteit van de 
vruchten bepaald. Bij alle percelen was de cultivar Conference 
aanwezig. Het gemiddeld vruchtgewicht was positief 
gecorreleerd met de hoeveelheid beschikbaar vrij water in de 
bodem en het opgelostestofgehalte in de vruchten was positief 
gecorreleerd met het percentage zand in de bodem.




