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Perceelsspecifieke plukdatabepaling 
met NIR (nabij-infraroodspectroscopie) 

Staalname 

Om deel te nemen aan deze analyse en om een advies te krijgen voor de plukdatum van uw perceel dient u van 
dat betreffende perceel 2 opeenvolgende weken een vruchtstaal te plukken en binnen te brengen bij de veiling 
of VCBT.  Deze analyse kost tijd en geld.  Neem daarom de tijd om een goed staal te plukken dat een gemiddelde 
afspiegelt van het perceel waar het vandaan komt.  De analyse staat of valt met de staalname!! 
Let daarom zeker op het volgende: 

• Pluk minimaal 20 representatieve, gave vruchten.  Een staal met minder vruchten kan VCBT niet 
analyseren. 

• Pluk de vruchten op ooghoogte, 2 per boom aan de oostkant van de boom 
• Pluk niet van hoekbomen  
• Pluk niet van bomen naast bestuivers 
• Pluk niet van zieke bomen 
• Maak duidelijke staalidentificatie (zie hieronder) 
• Breng de geplukte meteen weg, laat ze niet in je warme auto staan 
• Respecteer aanleverdata en –uren voor stalen op de veiling/VCBT: zie tabel 1 
• Vergeet ook zeker niet het tweede staal te plukken de volgende week op dezelfde plek. 

 

Tabel 1: Uiterlijke aanleverdata voor de appelstalen op de veilingen of VCBT.   

 Eerste staal Tweede staal 
Belorta Dinsdag 9/8/2022 om 10.00 Dinsdag 16/8/2022 om 10.00 
BFV, REO, LTV, Coöp. Hoogstraten Donderdag 11/8/2022 om 10.00 Donderdag 18/8/2022 om 10.00 

 
 

 

Staalidentificatie 

Om een goede interpretatie van de resultaten te kunnen maken heeft VCBT nauwkeurige gegevens nodig van 
de stalen die het analyseert.  Gelieve daarom onderstaande tabel naar beste vermogen in te vullen.  Druk het 
formulier af en voeg het bij de stalen. Schrijf duidelijk!   
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Staalidentificatie plukdatabepaling 

 
Staalnamedatum*  

Cultivar* Jonagold / Kanzi / Greenstar 

Mutantnaam  

Producentnaam  

Veiling /producentnummer  

E-mail-adres  

Lokatie perceel  

Perceelsnaam  

Bodemtype* Zand   /    Zandleem    /    leem   /   zware leem  /   klei 

Plantdatum bomen  

Onderstam* Kwee A / Kwee C / Kwee Adams  /  ..                              M9  / M27  / .. 

Water geven?* Ja / nee 

Indien ja, wanneer  

Wortelsnoei? Ja / Nee   Datum: 

Chemische groeiremming? Welke?  

Verhageld?  Ja / nee 

Vorstschade?*  Resterende % dracht:  ………… % 

Gibberelines gespoten?  
Zo ja welke, hoeveel? 

 

  

Andere opmerkingen  

* omcirkel of vul in 


