
 

De NFO geeft diverse publicaties uit die u kunt bestellen. Voor NFO-leden 
geldt een ledenvoordeel. Zie onderstaand overzicht voor de publicaties. 

 

Bestelprocedure 
Onderstaande publicaties zijn alleen te bestellen door overmaking van het 

bedrag op: 

Rabobank 20.03.01357 ten name van NFO te Zoetermeer onder vermelding 
van desbetreffende titel + adresgegevens waar de bestelling naar toe moet. 

IBAN nr: NL33 Rabo 0200 3013 57 

BIC nr: Rabonl 2 U 

BTW nr.: NL 002708863B01 
KvK nr: 40409442 

 

De genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten en 9% btw. 
 
 
 

Boek 'Grondbeginselen van de 
Fruitteelt' 
Het boek 'Grondbeginselen van de Fruitteelt' is in 2006 
opnieuw uitgegeven en bevat de laatste kennis vanuit het 
wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring op het gebied 
van groei, bloei, vruchtzetting, bemesting, bewaring, 
gewasbescherming en fruitveredeling. Het is een boek dat 

eigenlijk bij geen enkele fruitteler of op een andere manier in 
de sector werkzame persoon in de kast mag ontbreken. Het 
boek bevat ruim vierhonderd pagina's op A4-formaat, 
ongeveer tweehonderd figuren, honderd tabellen en diverse 
foto’s. 

 
 

 
 NFO-lid Niet NFO-lid 

Nederland 35,- 55,- 

Buitenland 55,- 70,- 



 

Instructiefilm perenpluk 

- Nederlands- en Poolstalig gesproken 

- tekst op het beeld ter ondersteuning 

- circa 30 minuten film 

- bespreking diverse plukmethodes 

- voorbeelden van goed en slecht plukken 

 
Film is opgenomen op bedrijf van Vogelaar 
Fruvo en wordt vermarkt door de NFO 

De film is gemonteerd door J. van Brenen, 
Video Filmen&montage 

 
 

 
 NFO-lid Niet NFO-lid 

Nederland 20,- 30,- 

Buitenland 30,- 35,- 

 
 
 

 

Boek 'Schadelijke en nuttige insecten en mijten in aardbei en 
houtig kleinfruit’ van A. van Frankenhuyzen 
Overzicht van diverse plagen in de fruitteelt. 

dit boek is een hulpmiddel voor de fruitteler om meer inzicht te 

krijgen in de levenscyclus en schadebeelden van diverse 

plagen. 

 
Prijs per stuk: € 15,- 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kleurenkaart voor Elstar. Altijd raak. 

De Elstar heeft nu een eigen kleurenkaart (juli 2012). Ter ondersteuning van 

de ‘Elstar. Altijd raak’ specificaties, ontwikkelde de NFO in samenwerking met 

Fruitmasters, the 

Greenery, Veiling 

Margraten en Veiling 

Zaltbommel een 

kleurenkaart voor Elstar. 

Telers en sorteerders 

kunnen voortaan 

gemakkelijker bepalen 

welke Elstar voldoet aan 

de ‘Elstar. Altijd raak.’ 

kleureisen. Zowel voor de 

grondkleur als bloskleur 

zijn 10 appels 

gefotografeerd. De 

dubbelzijdige kaart toont 

aan elke kant de appels 

oplopend in kleur. 
 

 NFO-lid 

Los 5,- 

Per 5 stuks 20,- 

Let op: Alleen te bestellen voor NFO-leden! 

 
 
 
 
 
 

 
(versie sept 2022) 


