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Klimaat, circulair, duurzaam, stikstof,
kooldioxide. Woorden die het nieuws
dagelijks beheersen. Woorden die staan
voor de huidige fase van ontwikkelingen in onze samenleving. Ze maken
duidelijk dat we nieuwe wegen moeten
verkennen en inslaan: meer plantaardig, minder dierlijk, minder fossiel.
En ook is er nog de discussie of veilige,
nieuwe genetische precisietechnologie
mag worden toegepast. Met ieder
verschillende oplossingen voor het
probleem buitelen landbouwpolitici,
natuurbeschermers, ethici, klimaatsceptici en boeren en tuinders over
elkaar heen.
Productiesystemen staan onder druk.
Ook economisch. Wat is het perspectief
voor jonge boeren en tuinders en hun
gezinnen? Waarop kunnen en moeten
zij hun bedrijven voor de toekomst
bouwen? Biedt kringloop-denken een
afdoende antwoord? Ook voor die
gewassen die wereldwijd vermeerderd
en geteeld worden?
Of je nu ’s morgens bij je ontbijt een

glas sinaasappelsap drinkt of melk
(geprocessed gras), koffie of thee: je
dag begint met plantaardige producten.
De wereldwijde sector plantaardig
teeltmateriaal staat aan het begin van
alle voedselketens, en eindigt er mee.
Denk aan het handje pinda’s, bakje
chips en een biertje, glaasje wijn of
een sapje in de avond. En niet alleen
ons voedsel: we ademen planten, we
kleden ons met planten. Kortom, we
leven van planten. Logisch dus dat
ook de sector plantenveredeling zich
die verduurzaming aantrekt. Thema’s
als afvalvermindering, gebruik van
minder meststoffen en water, ziekteresistentie en klimaatadaptatie staan
in veel programma’s centraal. Voor de
sector dus een grote opgave en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
In deze Buitenstebinnen laten we
initiatieven zien in de fase van nieuwe
rassen en teeltmateriaal.
Naktuinbouw kan die ontwikkelingen
deels ondersteunen. In de komende
jaren geven we een impuls aan het
ontwikkelen van resistentietoetsingen.
Ook faciliteert Naktuinbouw de toepassing van andere gewasbeschermingsmethoden. Ik hoop dat de
informatie u helpt ook in uw bedrijf
en gewasgroep die richting verder te
ontwikkelen. Wellicht kunt u onze
ondersteuning daarbij gebruiken.
Daarmee kan de Nederlandse topsector een mondiaal toonaangevende
rol spelen en kunnen de bedrijven
een koppositie blijven innemen.
l
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Nieuwe ontwikkelingen

Schimmelbestrijder
De natuur kent veel middelen die als
gewasbeschermingsmiddel kunnen dienen.
Zoals actieve stoffen uit planten, maar
ook micro-organismen zoals bacteriën en
schimmels. Het inzetten van natuurlijke
schimmelbestrijdingsmiddelen zorgt voor
gebruik van minder chemische middelen.
Appelschurft is de schadelijkste ziekte in
appelproductie en kost de sector veel geld.
Jürgen Köhl van Wageningen University &
Research selecteerde een antagonistische
schimmel tegen schurft in appel. Antagonisten zijn schimmels of bacteriën die
ingezet kunnen worden bij de biologische
bestrijding van plantenziekten. Ze vestigen
zich op de wortel, het blad en de stengel en
maken zo een beschermende laag. Zo is er
voor ziekteverwekkers geen plek en geen
voedsel meer. Het is belangrijk om antagonisten, net als natuurlijke vijanden,
preventief in te zetten. Dan beschermen
zij de plant, voordat de ziekteverwekker
aanwezig is.
4
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Sortiment en veredeling

Smaller middelenpakket maakt noodzaak
resistentieveredeling urgenter
Bij suikerbiet liggen de zaken wat
complexer. Daar komen gewasbeschermingsmiddelen voor die minder
effectief tegen ziekten zijn. Of die
zelfs niet meer zijn toegestaan.
Bijvoorbeeld zaadbehandeling met
neonicotinoïden*). “Dat betekent dat
er dringend behoefte is aan rassen
met resistentie tegen bladschimmels
en tegen bietenvergelingsziekte. In
2019 startte het CGO met de toetsing
van rassen op resistentie tegen bladziekten. En binnenkort waarschijnlijk
met toetsingen op resistentie tegen
bietenvergelingsziekte”.

Een robuust gewas vergt
minder gewasbescherming
en inzet van grondstoffen.
Dat is duidelijk duurzamer.
Veredeling op ziekteresistentie speelt hierbij een belangrijke rol en krijgt ook steeds
meer aandacht. De onafhankelijke beoordeling van die
resistenties verschilt sterk
per gewasgroep.

De voedselzekerheid drijft met name
op landbouwgewassen. Daarom vindt
de EU het belangrijk dat de landbouwkundige waarde van nieuwe rassen
onafhankelijk wordt getoetst. Nog
voordat een ras in de handel komt.
Dat gebeurt in het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek (CGO).
De Raad voor plantenrassen laat dat
CGO uitvoeren door verschillende
onderzoeksstations. Ziekteresistentie
is daarbij een belangrijk onderdeel.
“Een goede ziekteresistentie is bij
landbouwgewassen één van de minimumvoorwaarden voor opname in de
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Minder CO2-uitstoot
Nationale Rassenlijst en de Aanbevelende Rassenlijst”, zegt Lubbert van
den Brink. Van den Brink werkt bij
Naktuinbouw en is adviseur van de
Raad voor plantenrassen over het CGO
van landbouwgewassen.
Er is een flink verschil tussen land- en
tuinbouwgewassen. Bij groentegewassen is het niet verplicht om rassen te
toetsen op cultuur- en gebruikswaarde.
Bij deze gewassen bepaalt de markt
de cultuurwaarde. Ziekteresistenties
spelen overigens wel een rol als kenmerk in de officiële rasbeschrijving
van verschillende groentegewassen
in het DUS-onderzoek (zie verderop).
Bij sierteelt staat resistentieveredeling
nog in de kinderschoenen.

Inkrimping middelenpakket
Over de hele linie besteden veredelaars
steeds meer aandacht aan robuuste
rassen. Ook omdat het chemische

middelenpakket steeds inkrimpt. “Vatbare rassen worden niet meer geteeld
als er nog meer chemische middelen
verdwijnen”, verwacht Van den Brink.
Voor de sierteelt gaat dat nog verder:
sommige kwetsbare soorten zijn niet
meer te telen.
Met voorbeelden laat Van den Brink
zien hoe duurzaamheid eruit ziet bij
de rassenkeuze. De voorbeelden
komen uit de landbouw, maar de
principes gelden ook voor groenteen sierteelt. “Bij wintertarwe moet je
twee à drie keer spuiten tegen bladziekten. Bij het CGO komen we ook
rassen tegen die dermate resistent
zijn tegen gele roest en bladseptoria,
dat je terug kunt naar één keer spuiten. Niet alleen gebruik je dan minder
middel, maar je spaart ook één of
twee werkgangen uit. En dus stoot je
minder CO2 uit.”

Behalve een lage inzet van chemische
middelen is ook zuinig gebruik van
grondstoffen en water een belangrijk
duurzaamheidskenmerk. “In de proefvelden met maïs en suikerbieten
zagen we de afgelopen droge zomers
duidelijk welke rassen beter tegen
droogte kunnen”, zegt hij.
Zoals gezegd, kost een ras dat minder
bespuitingen vergt, niet alleen minder
middel. Ook de CO2-uitstoot is lager.

*) Neonicotinoïden
Neonicotinoïden zijn een groep neuroactieve insecticides. Wereldwijd wetenschappelijk onderzoek wees in 2015 op de
negatieve effecten van deze stoffen op het
milieu. Sinds eind 2018 geldt in de Europese Unie een verbod op het gebruik van
insecticides imidacloprid, clothianidin en
thiamethoxam, waarvoor sinds 2013 al
beperkingen gelden.

Lubbert van den Brink:
“Een ras dat langer
een goede zodedichtheid
weet te behouden,
is gewoon duurzamer.”
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Ook gewassen die langer meegaan,
leveren een belangrijke bijdrage aan
het terugdringen van de CO2-uitstoot.
Van den Brink: “Sommige rassen
voedergras krijgen na drie, vier jaar al
een heel open zode; bij andere rassen
duurt dit veel langer. Bij de eerste
vernieuwt men het grasland eerder.
Bij graslandvernieuwing gaat niet alleen het ploegen en bewerken gepaard
met veel CO2-uitstoot. Er komt ook
veel CO2 vrij uit de grond door vertering van organische stof. Verder is
er een vergroot risico op stikstofuitspoeling. Een ras dat langer een goede
zodedichtheid weet te behouden, is
dus gewoon duurzamer.”
Gewassen kunnen verder nog verschillen in de efficiëntie waarmee ze
omgaan met de aanwezige stikstof in
de bodem. “Het zou goed zijn om dit
in het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek op te nemen. Het is echter
een duur onderzoek en daarom zijn
de financiers terughoudend”, vertelt
Van den Brink.
Door het ontbreken van financiering
worden bij verschillende landbouwgewassen geen rassen getest. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij wintergerst,
luzerne, haver, rogge, veldbonen en
vezelhennep.

DUS-onderzoek
Bij groentegewassen is geen CGO
voorgeschreven. Deels ondervangt het
DUS-onderzoek dat manco. DUS staat
voor: onderscheidbaarheid (distinctness), uniformiteit en stabiliteit.
Naktuinbouw voert dit onderzoek
uit voor de Nederlandse Raad voor
plantenrassen en het Europese CPVO.
Een aangemeld ras laat men pas toe
tot de markt als deze goed scoort op
de DUS-criteria: als het ras nieuw,
onderscheidbaar en uniform is. De
officiële rasbeschrijving uit het DUSonderzoek kan ook gebruikt worden
voor het aanvragen van kwekersrecht.
“Er is maar een beperkt aantal ziekte-
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resistenties verplicht voor DUS. Daar
toetsen we de nieuw aangemelde
kandidaatrassen op. In zo’n geval is
Naktuinbouw het onafhankelijke
onderzoeksstation dat een aanwezige
resistentie bevestigt”, vertelt Diederik
Smilde, specialist ziekteresistentie
bij Naktuinbouw. Officiële rasbeschrijvingen zijn op grond van uiterlijke
kenmerken. Dat is vrij goedkoop. Maar
testen op resistenties zijn relatief prijzig. Deze kosten wegen mee bij de
beslissing om een resistentie verplicht
te maken.
“We testen als Nederland op Wolf, een
schimmel in spinazie en houden daarvoor zeventien isolaten van de ziekte
aan. We weten dat andere landen dat
ook wel graag willen maar dit niet
voor elkaar krijgen vanwege de hoge
kosten”, zegt Smilde.

Bremia bij sla
Een resistentie kan het enige onderscheidende kenmerk zijn tussen rassen. “Dat is soms het geval bij Bremia
(valse meeldauw) in sla. Sommige slarassen lijken erg veel op elkaar, afgezien van de resistentie tegen bepaalde
fysio’s van Bremia. Omdat dat bij dit
gewas zo belangrijk is, laat je soms
nieuwe rassen toe alleen op basis van
hun resistentie”, vertelt Smilde.
Het Naktuinbouw-onderzoek draagt
bij aan zichtbaarheid en vertrouwen
in de resultaten van resistentieveredeling in het algemeen. Ook al is
de reguliere controle tot een aantal
resistenties beperkt.
In het verlengde van de wettelijke
taken, speelt Naktuinbouw ook een
rol als servicelaboratorium. Ook als
het DUS-protocol geen resistentieonderzoek voorschrijft, is een extra
resistentietoets mogelijk. Dat is voor
Naktuinbouw een reden om in nieuwe
toetsen te investeren. Daarnaast
speelt een maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Er zijn bedrijven die
zelf nog geen faciliteiten hebben voor

resistentieveredeling. De expertise
van Naktuinbouw biedt dan uitkomst
voor verduurzaming van gewassen.
We toetsen bijvoorbeeld anonieme
monsters van anjer of chrysant met
Fusarium. Of we leveren inoculum
(testschimmel) van deze ziektes aan
bedrijven. Dit zijn bedrijven die de
toets zelf willen uitvoeren, maar de
schimmel niet kunnen bewaren en
vermeerderen”, geeft de Naktuinbouw-specialist aan.

Diederik Smilde:
“De natuur is geen
supermarkt waar je
alles kunt halen.”

gevoelig product kunnen inspanningen
op resistentiegebied zomaar voor
niets blijken als de verkoop instort”,
zo schetst Smilde de dilemma’s.

Next Level
Sierteeltveredeling

Kirgizië
Zowel Van den Brink als Smilde roepen in herinnering dat het onderzoek
gefinancierd met publiek geld in
Nederland vroeger groter was. “Bedrijven hebben het overgenomen, maar
het onderzoek is minder zichtbaar en
minder collectief. Het kan een concurrentievoordeel geven om meer zicht
op de aard van een resistentie te hebben dan de concurrent”, geeft Smilde
aan. Toch zijn er voorbeelden van
collectieve actie om een doorbraak te
bereiken op een bepaald terrein. Zoals
de zoektocht naar wilde varianten van
spinazie in Kirgizië. “Dat is een tame-

lijk gesloten land en als individueel
veredelingsbedrijf kom je er niet binnen. Het Centrum Genetische Bronnen is dat wel gelukt, omdat het een
goed verhaal heeft over het veiligstellen van genetische rijkdom. De verzameltocht leidde tot een verbetering
van de veredeling op resistenties bij
spinazie”, vertelt Smilde.
Hij ziet de druk vanuit de markt toe-

nemen om meer samen te werken.
Er zijn gewassen waar het fungicidegebruik hoog is, zoals aardbei en aardappel. Bij beide gewassen zet men
stappen. “Maar er moeten dan wel
resistenties aanwezig zijn in wilde
varianten. Als die er niet zijn, houdt
het in feite op. Het verzamelen van
genetische bronnen kan zeker bijdragen aan meer duurzaamheid. Maar
garanties zijn er niet. Het gebruik van
genetische hulpbronnen is een zaak
van lange adem en toch ook wel van
geluk hebben.”

Dilemma’s
In de sierteelt is de situatie totaal
anders. Bij de grote gewassen vindt
wel onderzoek naar resistenties plaats.
Bij de kleinere is dat bijna niet te doen.
“Voor het beeld: bij de slaveredeling
gaat tot 80% van het budget naar
resistentie, bij chrysant is het minder
dan 5%. En dat is nog een gewas met
een redelijke omvang. Bij kleine siergewassen is het helemaal lastig. Er
is weinig onderzoek en kennisdelen
is om concurrentieredenen riskant.
Bovendien is sierteelt aan mode
onderhevig. Investeren in marketing
levert meer op dan investeren in het
product zelf. En bij een heel modeLinks een gezond tarweras, rechts een tarweras dat zwaar is aangetast door gele roest.

Naktuinbouw steekt de sector de helpende hand toe. In september vond
een bijeenkomst plaats met veertig
vertegenwoordigers van sierteeltveredelaars, groot en klein. Doel was om
te komen tot een platform Next Level
Sierteeltveredeling. Inmiddels nemen
genoeg partijen deel en is het initiatief
gestart. “We beginnen we met kennistafels. Hierbij zoeken we samen naar
projecten waar iedereen baat bij heeft.
Het is in het maatschappelijke belang
dat we het niveau van resistentieveredeling omhoog brengen. Maar voor
de bedrijven is het pas interessant als
ze er zelf iets mee opschieten”, vertelt
Smilde.
De onderlinge concurrentie hoeft niet
problematisch te zijn, denkt hij. “Bij
de groente-genetica hebben we ook
te maken met concurrentie tussen de
bedrijven. Toch is het gelukt om stappen te zetten bij complexe ziekten als
Bremia en Wolf. Die samenwerking is
voorbeeldig op het gebied van isolaten.
Naktuinbouw beheert die en levert op
verzoek en onder bepaalde voorwaarden aan iedereen die ze nodig heeft.”
Smilde werkt al jaren samen met
chrysantenveredelaars om de resistentieveredeling te verbeteren. “Het gaat
daarbij onder andere om Fusariumonderzoek. Het resultaat is overeenstemming over de manier van toetsen
en het beheer van inoculum. Dit is een
voorbeeld van hoe Next Level Sierteeltveredeling eruit kan zien. Kleine
sierteeltveredelaars zijn vaak niet
in staat om de isolaten van ziekteverwekkers te bewaren en te vermeerderen. Bij Naktuinbouw kan dat wel
en dat zorgt dan voor een basis voor
het resistentieonderzoek”, zegt hij.
l
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Duurzaamheid is geen tijdelijke trend

nodig zijn om erger te voorkomen
verder in de keten”, legt hij uit.

Samen nadenken over minder
milieubelasting verbindt mensen

Zichtbaar maken

Duurzaam produceren kan alleen als de hele keten
van zaadje, stekje tot plant of boom transparant is.
Het besef groeit dat je dit samen moet doen en elkaar nodig hebt. MPS is het levende bewijs hiervan.
Dekker Chrysanten wil goed doen om de volgende
generatie kansen te geven.
Dat duurzaamheid geen modewoord
is bewijst MPS. Het door veiling en
telers gestarte initiatief viert in 2020
haar 25-jarig jubileum. Adjunct directeur Harold Beek groeide in die jaren
mee met het proces van certificering
van de sierteeltketen, waartoe ook
bomen en bollen behoren. Met de MPScertificaten tonen telers dat zij duurzaam ondernemen en die inspanningen transparant en meetbaar maken.

Imago
2014 was een lastig jaar voor de sierteeltsector en voor MPS, omdat Greenpeace haar rapport ‘bloemen die bijen
doden’ publiceerde, herinnert Beek.
Dit rapport beschrijft middelen die
gevonden zijn op sierteeltproducten
bij tuincentra. “Toen barstte de bom”,
vertelt hij. “Toepassen van illegale
middelen is onacceptabel en niet goed
voor ons imago. Als sector moet je
samenwerken om dergelijke verdenkingen het hoofd te bieden”, gaat hij
door. Hij kent de sierteeltsector goed
genoeg om te weten dat bijna iedereen het middelenverbruik wil terug-
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Harold Beek:
“Certificering is niet meer
een zaak van één ketenpartij. Het ontwikkelt zich
dwars door de keten heen.”

dringen. Producenten vinden het zelf
niet prettig om te spuiten, maar kunnen soms niet anders. Dan moeten
zij wel binnen de kaders van de wet
blijven. “Het blijft een lastig thema,
want middelen die je op een zaadje
toepast kun je soms nog terugvinden
op het eindproduct.”

Ketentransparantie
Het project ketentransparantie onder
de vlag van het Floriculture Sustainable
Initiative (FSI) moet verduurzaming
verder helpen, dus ook het middelenverbruik reduceren. In FSI werken
(inter)nationale marktpartijen en
NGO’s (Niet-Gouvernementele Organisaties) samen. Zij willen dat de leden
in 2020 negentig procent van de producten duurzaam inkopen en verhandelen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet daarbij omlaag,
net als wat er overblijft (het residu).
MPS werkt in dit project samen met
Dümmen Orange, Anthura, Floricultura, Van der Salm Lavendel en een
aantal telers. Beek: “We volgen sierteeltproducten door de keten heen
en bemonsteren ze op verschillende
momenten. Dus een keer als stekje,
als bewortelde plant en een paar keer
in de teeltfase. De resultaten gebruiken we om ons systeem te verbeteren,
maar ook om met de sector te delen.”
Dit project is vooral om van te leren.
Wat gebeurt er bijvoorbeeld met middelen? Blijven ze aanwezig of verdwijnen ze? “We willen de milieubelasting
zichtbaar maken. Een middel dat
schadelijk is kan bijvoorbeeld onder
bepaalde omstandigheden in stekken

MPS is door de jaren vergroeid met de
sierteeltsector. Handelspartijen zien
MPS-ABC en MPS-ProductProof als
de meest geschikte certificaten voor
ketentransparantie en zichtbaar maken
van verantwoord middelenverbruik.
Partijen die zaken doen met de retail
maken steeds vaker gebruik van MPSGAP, met eisen op gebied van traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne.
Beek: “De sierteelt had MPS, de retailers
ontwikkelden GLOBALG.A.P. Daarop
is MPS-GAP gebaseerd, met een eigen
twist. Certificering is inmiddels niet
meer een zaak van één ketenpartij. Het
ontwikkelt zich dwars door de keten
heen: van uitgangsmateriaal tot en
met het winkelschap.”

Henk Jacobs:
“Als je een bedrijf gezond
wil doorgeven moet je
over duurzaamheid
nadenken.”

Voorbeeldfunctie
Dekker Chrysanten in Hensbroek wil
en kan niet om het thema duurzaamheid heen. Het familiebedrijf heeft
een duidelijke lange termijnvisie.
“We zijn verplicht om aan dit thema te
werken, omdat we een grote speler zijn
en daarom een voorbeeldfunctie vervullen”, vertelt directeur Henk Jacobs.
“Maar dat niet alleen. We voelen het
ook zo. Als je een bedrijf gezond wil
doorgeven aan de volgende generatie
moet je hierover nadenken.” Jacobs
merkt dat zo’n houding werkt. Intern
komen medewerkers met nieuwe
ideeën. “Je merkt ook dat mensen
met trots over ons bedrijf praten.”
Het bedrijf schreef een beleidsplan
met diverse thema’s. Sinds twee jaar
is er een team vanuit verschillende
geledingen van het bedrijf dat nadenkt
over mogelijke verbeteringen.

Praktijkproeven
Die verbeteringen liggen bijvoorbeeld
op het terrein van klimaat. Het bedrijf
doet veel praktijkproeven, zoals
klimaatregeling volgens Het Nieuwe
Telen (HNT) met dubbele energieschermen. Dit om energieverbruik en
CO2 terug te dringen. Ook experimenteert het met een nieuwe pluggenplanter, die de chrysantenwereld wel
eens op z’n kop kan gaan zetten. Als
dat lukt, gaan perskluitjes het veld
ruimen en plaatsmaken voor pluggen,
die misschien vrij zijn van veenproducten. Een gevoelig onderwerp blijft

het middelenverbruik in de chrysantenteelt. Jacobs: “We hebben nadrukkelijk als doelstelling om het verbruik
terug te dringen. In het buitenland
konden we dit al halveren en binnen
drie jaar willen we dat nog een keer
doen.” In de veredeling krijgt dit onderwerp steeds meer aandacht. “In ons
veredelingsprogramma zijn we al jaren
bezig met veredeling op resistentie en
weerbaarheid. Met Fusarium zetten we
al flinke stappen en we onderzoeken
ook andere schimmelziektes. Trips, de
lastigste plaag in de chrysantenteelt,
blijft een uitdaging. Maar we merken
wel dat er verschillen zijn in rasgevoeligheid. Punt van aandacht is dat we
goede toetsmethoden nodig hebben.”

Bomen planten
“Maatschappelijk betrokken zijn is
voor ons essentieel”, vindt hij. “We
intensiveren de aandacht voor onze
medewerkers in Tanzania. Op onze
farms is nu iedere dag een verpleegster aanwezig die de gezondheid
checkt en mensen adviseert. Het verloop is laag en dat is een goed teken.”
Duurzaamheid zit soms in hele eenvoudige acties, bijvoorbeeld een plantproject voor bomen voor het herplanten van bossen. Sinds twee jaar verzamelen medewerkers alle zaailingen
van bomen op het terrein in Tanzania
en potten die op. Al 7.000 kleine boompjes vonden zo hun weg en groeien
ergens in de regio op tot volwassen
bomen.
l
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Duurzaamheid zit al in bedrijfsprocessen verweven

Weerbare gewassen winnen het van hitte, droogte, ziekten en plagen
Sluit je ogen niet voor ontwikkelingen

In de dagelijkse praktijk spelen ver-

wortels versterken. “Voor mijn gevoel
groeien de coniferen beter dan eerst.
De planten zien er gezonder uit. Ik zie
meer groei”, legt hij uit. “Maar het is
een proces dat meerdere jaren in
beslag neemt. Ik ben er nu anderhalf,
twee jaar mee bezig. Echte conclusies
kan ik pas trekken als het vijf jaar
goed gaat.”

edelaars en telers daar al langer op in.

Verantwoord geteeld

in de maatschappij, want afnemers en
consumenten laten duidelijk merken
dat zij schone producten willen kopen.

Dit proces vraagt tijd en het gaat niet
vanzelf, maar ieder stapje is er een op
de goede weg.
Aan weinig ondernemers is het begrip
duurzaamheid voorbijgegaan. Of het
nu gaat om veredelingsbedrijven aan
het begin van de sierteeltketen of productiebedrijven die zich richten op
eindconsument. ‘Licence to produce’
geldt voor allen.
Neem nu Mark van Gompel, die
samen met zijn zoon Chris een boomkwekerij heeft in het Brabantse Bergeijk. Of Peter Kolster in Boskoop, die
veredelt in een breed scala vaste planten en sierheesters. Beiden bereiden
zich voor op een toekomst waarin
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk aan banden is gelegd.
Het is niet alleen de wetgeving die
ze dwingt tot nadenken. Ze willen
stappen voorwaarts maken, het net
een stukje beter doen.

Compost strooien
Mark van Gompel stond vorig jaar
in de belangstelling, omdat hij een
druivenplukker liet ombouwen tot
‘werktuigdrager’, zoals hij dat zelf
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noemt. Met deze reusachtige machine
kan hij goed manoeuvreren op percelen met hoge coniferen. “Je kunt er
compost mee tussen de rijen strooien”,
vertelt hij. Samen met een machinebouwer bedenkt hij meer toepassingen,
zoals schoffelen.
De teler gebruikt voor het planten
compost op maat om het bodemleven
te stimuleren. “Het maakt de planten

weerbaar tegen ziekten en plagen”,
legt hij uit. In de wintermaanden, als
de bodem hard is, strooit hij compost
tussen de rijen coniferen om de grond
af te dekken. Zo ontkiemt er minder
onkruid. Helemaal vrij van onkruid
blijft het niet. Schoffelen blijft nodig.
Spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen doet hij niet of nauwelijks meer.

Plantenwortels versterken
Coniferen zijn niet zo heel erg gevoelig voor ziekten en plagen, maar af en
toe moet hij wel wat corrigeren met
gewasbeschermingsmiddelen. Dit bewust minder spuiten was wel een omschakeling, maar het lukt inmiddels.
Van Gompel is gestopt met toedienen
van kunstmest, omdat dit volgens
hem schadelijk is voor het bodemleven. In plaats daarvan gebruikt hij
organische- en meststoffen. Nieuwe
producten doen hun intrede op de
kwekerij, zoals middelen op basis
van schimmels en bacteriën die het
bodemleven stimuleren en planten-

“Je moet je ogen niet sluiten voor ontwikkelingen in de maatschappij. Als je
niet probeert om anders te telen, dan
weet je ook niets op het moment dat
het niet anders mag”, vindt Mark.
Coniferen telen zonder gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en
kunstmest kan, maar het vraagt meer
inspanning van de ondernemer en
meer arbeid.

Blad en bessen
Peter Kolster is van oorsprong boomkweker. In de negentiger jaren sloot
hij zijn bedrijf in de boomkwekerijsector nagenoeg af en ging over op
de selectie en veredeling van vaste
planten en sierheesters. “In die tijd
kwamen gemengde boeketten op.
Er ontstond veel vraag naar blad en
bessen”, vertelt hij. Sindsdien is de
brochure gevuld met gewassen als
Hydrangea, Delphinium, Eryngium,
Hypericum, rozenbottel, sneeuwbes,
beshulst, Phlox en Callicarpa.
Kolster omschrijft het familiebedrijf
als een middelgroot vermeerderingsen veredelingsbedrijf. Het exporteert
naar 86 landen en werkt samen met
andere bedrijven. Twee veredelaars
houden zich bezig met verbetering
en vernieuwing van het assortiment.
Samen met andere veredelingsbedrij-

Peter Kolster:
“Een plant moet
‘hufterproof’ zijn.”

ven is Kolster bijvoorbeeld betrokken
bij Next Level Sierteeltveredeling (zie
pagina 13). Duurzaamheid is daarbij
een belangrijk thema.

rijke eigenschap gebleken. We zijn dus
trots op de eigenschappen die we in ons
assortiment hebben kunnen kruisen.”

Gezonde planten
Harde hortentiabloemen
Een bijzondere tak is de vermeerdering en veredeling van Hydrangea,
ofwel Hortensia, zowel voor de pot- en
snijbloementeelt als voor de tuin. De
snijbloementeelt zit in de lift, want
het areaal in Nederland is inmiddels
200 ha en neemt nog toe. Onder de
naam Magical brengt het bedrijf vele
verschillende variëteiten op de markt.
Daaronder zijn ook rassen die geschikt
zijn voor tropische gebieden.
“In ons veredelingsprogramma is aandacht voor ‘harde’ hortensiabloemen,
omdat deze goed houdbaar zijn. Maar
die eigenschap is ook belangrijk voor
tuinplanten. De bloemen verbranden
niet snel”, legt hij uit.
Bovendien zijn er een aantal soorten
die 25 tot 45% minder water verbruiken. Kolster: “Die eigenschap vonden
we bij toeval, maar nu letten we er op.
Met de warme, droge zomers van de
afgelopen twee jaar is dat een belang-

Voorkomen van ziekten en plagen
krijgt ook aandacht in de veredeling.
Elke zaailing van Hypericum die besmet is met roest wordt weggegooid.
“We willen gezonde planten introduceren. Onze klanten vertrouwen er op
dat de nieuwe rassen goed beproefd
zijn. Een plant moet ‘hufterproof’ zijn.
Zo kunnen we door veredeling het
middelenverbruik naar beneden brengen”, legt Kolster uit.
Resistentie tegen Japanse trips krijgt
ook aandacht. “We willen er achterkomen of er bepaalde lijnen zijn die
minder gevoelig zijn voor trips.” Voor
dit thema zocht het bedrijf samenwerking met collegabedrijven. “Er zijn
meerdere manieren om gevoeligheid
voor ziekten helder te krijgen. We
gebruiken bijvoorbeeld geen gewasbeschermingsmiddelen in de veredeling,
ook niet in onze showtuin. Als je komt
kijken vind je er geen zieke planten.”
l
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Naar een hoger niveau van biologische gewasbescherming
Biologische gewasbescherming is een beproefd systeem
dat tot een beduidend lager gebruik van chemische
middelen leidde. Willem Jan de Kogel belicht actuele
ontwikkelingen en de te nemen hordes.

Stappen in open teelten

Nultolerantie teeltmateriaal

In bedekte teelt zijn dus al flink wat
ontwikkelingen gaande. Er worden nu
ook stappen gezet in de open teelten.
“Mijn collega Jürgen Köhl bijvoorbeeld,
selecteerde een antagonistische schimmel tegen appelschurft (zie pag. 4). De
toelating hiervoor wordt nu geregeld.
Een ander voorbeeld is de inzet van
antagonisten tegen meeldauw in granen”, vertelt de Kogel. “We hebben nu
interessante isolaten van de schimmel Tilletiopsis pallescens gevonden.
Die gaan in kleinschalige veldexperimenten meeldauw tegen. We hopen
dit door te ontwikkelen tot biocontrolproducten voor de praktijk.”

Biologische gewasbescherming is
niet alleen van invloed op ziekten en
plagen. Ook voor de handel zijn er nog
wat hoofdbrekers. “De nultolerantie
bij export is ook een punt. Kun je
schadelijke van niet-schadelijke organismen onderscheiden?”, geeft hij aan.
Datzelfde punt speelt bij stekmateriaal.
“Het is de vraag of de nultolerantie bij
dit soort materiaal wel te handhaven
valt. Het bestaat bij de gratie van
chemische gewasbescherming. Wellicht is biologische buffering met nuttige organismen mogelijk; je dipt dan
de stek in zo’n nuttig mengsel.”

Zaden beschermen
met microben

Dat vergt het nemen van weer een
andere hobbel: “Zodra je een gewasbeschermende werking claimt, moeten
ook micro-organismen de toelatingsprocedure van een gewasbeschermingsmiddel doorlopen. Punt één is
dat de regelgeving toegesneden is op
chemische middelen, niet op biologi-

Wetgeving

De EU liet in 2017 voor het eerst meer
biologische middelen toe dan chemische en nog steeds groeit de markt
16% per jaar. Er is bijna geen teler
meer die niet op de hoogte is van de
principes van geïntegreerde teelt
(Integrated Pest Management). IPM
omvat het gebruik van resistente rassen, preventie van ziekten en plagen,
schoon beginnen, het gewas optimaal
verwennen, goed monitoren en pas
ingrijpen als het nodig is. In eerste
instantie met ‘biocontrol’: natuurlijke
vijanden en micro-organismen. Pas
als nodig, ook chemisch.
Het meest bekend is de aanpak van
plagen met natuurlijke vijanden.
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“Actuele ontwikkelingen op dit vlak
zijn de zoektocht naar insecten, zoals
roofwantsen, die meerdere plagen
aangrijpen en de opbouw van een
‘standing army’ in het gewas. Dat
is een legertje natuurlijke vijanden
dat alvast klaarstaat”, vertelt Willem
Jan de Kogel. Hij is business unit
manager van het onderdeel Biointeracties en Plantgezondheid van Wageningen University & Research.
De natuurlijke vijanden vormen het
succesverhaal van IPM, met name in
de kas. Nu staan we voor de uitdaging
het systeem verder te trekken. De
Kogel gaat in op deze actualiteiten:
de situatie in de open teelten, zaden,
teeltmateriaal en de wetgeving.

Bij de ontsmetting van zaden valt een
aantal middelen weg. Dat noodzaakt
om op een andere manier te kijken.
Er worden nu stappen gezet naar biocontrol. “De huidige methode is: bijna
‘steriele’ productie en ontsmetting.
Een nieuwe benadering is om naar
een microbieel beschermd systeem
te kijken, dus juist niet steriel. Dit is
een echte omslag in het denken. Begin
dit jaar bespraken we dat in een workshop van Plantum”, vertelt hij.
Om dat voor elkaar te krijgen moet er
veel meer zicht komen op het microbioom, het geheel aan micro-organismen op de plant. Wat is de functie?
Hoe beschermt het tegen ziekten en
plagen? Wat bepaalt welk microbioom
aanwezig is, en hoe speelt de plant
zelf daar een rol bij? Voordat we zaden
kennen met een beschermend microbieel systeem moet er dus nog veel
gebeuren. “Het zijn plannen die zich
in de toekomst moeten bewijzen,”
aldus De Kogel.

Symptomen van meeldauw

Willem Jan de Kogel:
“De regelgeving vormt
echt een belemmering
voor doorgroei van
biologische bestrijding.”
sche. Bovendien is de tendens dat je
meerdere organismen tegelijk inzet.
Volgens de actuele wetgeving zou je
die allemaal als verschillende werkzame stoffen moeten laten beoordelen.
Dat is heel erg duur. De regelgeving
vormt echt een belemmering voor
doorgroei van biologische bestrijding”.
Hij benadrukt dat de overgang naar
een veel geringere inzet van chemische
middelen neerkomt op een systeemomslag. “Je moet het zoeken in een
combinatie van weerbare en resistente
gewassen en een ander teeltsysteem.
Denk aan het ecosysteem om het
gewas heen, om natuurlijke vijanden
te bevoordelen (functionele agrobiodiversiteit), maar ook aan zoiets als
strokenteelt.”
l

Nog hele weg te gaan voor
biologische aanpak schimmels
Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) drong
het gebruik van chemische middelen sterk
terug. De inzet van natuurlijke vijanden bleek
een gouden greep. Uit langjarige overzichten
van brancheorganisatie Nefyto blijkt dat het
gebruik van insecten- en mijtenmiddelen flink
is afgenomen.
De schimmelmiddelen daarentegen laten geen
duidelijke daling zien. Een factor is dat IPM
bij schimmels veel later is ingezet. Al in 1967
introduceerde marktleider Koppert de eerste
natuurlijke vijand, een roofmijt tegen spint.
Pas begin deze eeuw kwam Trichoderma op
de markt, de eerste nuttige schimmel die werkt
tegen schadelijke bodemschimmels en de
plant versterkt. Nog steeds is het aantal producten met micro-organismen zeer beperkt. Ze
werken vooral tegen bodemgebonden ziekten
zoals Pythium, Fusarium en Rhizoctonia. Naast
Trichoderma is Streptomyces griseoviridis een
goed voorbeeld van zo’n biologische bestrijder.
Voor de bestrijding van bovengrondse schimmels is nog minder voorhanden. De bacterie
Bacillus amyloliquefaciens kent in principe een
brede werking tegen schimmels, maar de werkzaamheid is in veel gewassen niet aangetoond.
Verder bestaat er de schimmel Ampelomyces
die echte meeldauw kan parasiteren.
Bij de natuurlijke vijanden gaat het om beestjes
die andere beestjes opeten. Maar de producten
met micro-organismen hebben vaak een meervoudige werking. Ze concurreren om voedingsstoffen en om ruimte met ziekteverwekkers, ze
scheiden gifstoffen af, ze stimuleren de plant om
afweerstoffen te maken. Ze maken hormonen.
Of ze parasiteren de ziekteverwekker. Hoe de
verhouding tussen die werkingen ligt, verschilt
per soort maar ook per gewas. Dat maakt inzet
veel ingewikkelder dan bij natuurlijke vijanden.
Daarnaast is de wetgeving niet toegesneden
op zo’n meervoudige werking.
Op alle fronten zijn onderzoekers en leveranciers bezig met dit soort producten. De resultaten van universiteitsonderzoek komen wel naar
buiten. De inspanningen van de leveranciers
blijven zorgvuldig geheim tot het moment van
introductie.
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Foto: Niels Louwaars (l) en Henk Westerhof (r)

Brancheorganisaties zetten zich in
voor meer duurzaamheid

MPS-certificering niet in, omdat het
geen hogere prijs opleverde. Sinds de
oprichting van het platform lieten
zich in mum van tijd negentig producenten certificeren en inmiddels is
bijna 50% van het bollenareaal gecertificeerd”, vertelt Westerhof. Hij waarschuwt ervoor om niet nog meer labels
in de markt te zetten. Nu is er al verwarring en stelt elk label (GlobalG.A.P.,
MPS, PlanetProof) net iets andere eisen,
waar de retail vaak nog een schepje
bovenop doet.

Sectorbreed neemt de aandacht voor duurzaamheid toe. Het raakt alle schakels in de keten: teeltmateriaal, productie en handel. Er zijn veel initiatieven
om daarop in te spelen; ook brancheorganisaties zijn er volop mee bezig.
Certificaten als GlobalG.A.P., MPS en
PlanetProof (voorheen Milieukeur)
kennen een lange geschiedenis. Maar
de laatste jaren neemt de druk vanuit
de markt gestaag toe. “Om onze markt

Henk Raaijmakers:
“Door de breedte van het
onderwerp duurzaamheid
en het verdwijnen van
de collectieve financiering,
is het lastig om flinke
stappen te zetten.”
16
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en ons toekomstperspectief veilig te
stellen, moeten we duurzaamheid nog
meer aandacht geven”, concludeert
Henk Raaijmakers, voorzitter LTO
Bomen en Vaste Planten en vicevoorzitter van de Europese producentenorganisatie ENA. “De ketens in boomkwekerij en vaste planten zijn relatief
kort en dat betekent dat we snel moeten anticiperen op maatschappelijke
vragen. Die raken alle teelten, van
jong materiaal tot eindproduct.”
Al jaren geleden pakten een aantal
Brabantse kwekers de handschoen op
en teelde onder Milieukeur. “Vervolgens startte het Plantgezondheidsproject met projecten om wetenschappelijke kennis op het erf te brengen,
in de vorm van praktisch toepasbare
teeltmethoden. Uit MPS-cijfers blijkt
dat hierdoor de milieudruk tussen
2012 en 2016 met 56% daalde”, vertelt
Raaijmakers.

Duurzaamheid steeds breder
Raaijmakers ziet dat het begrip duurzaamheid steeds breder wordt; van
gewasbescherming tot bodemgebruik,
biodiversiteit en gebruik van plastics.
“Samen met handel en veiling richtten we een werkgroep duurzaamheid
op. Hierin onderzoeken we welke lijn
nodig is om de CO2-footprint omlaag
te brengen en het plasticgebruik te
verminderen. Dit op basis van feiten
en wetenschap”, vertelt hij.
Raaijmakers ziet de bewustwording

en de kennis bij kwekers toenemen.
“Het gaat echt om een omslag in de
mentaliteit. Gebruikmaken van de
natuur op het bedrijf begint zijn plek
te vinden in de teelt. Daar zetten we
breed op in samen met de teeltvoorlichters”.
Bij het proces naar verdere verduurzaming ziet hij twee dilemma’s. “De
bereikte resultaten – die een succes
zijn – leidden nooit tot een betere
productprijs. En, het is lastig om flinke
stappen te zetten door de breedte van
het onderwerp duurzaamheid en het
verdwijnen van de collectieve financiering. Dat speelt zeker bij de gewasbescherming”.

CEMP
Om het probleem te tackelen is de
Coöperatie Effectief Middelen Pakket
(CEMP) opgezet. Het initiatief wil aanwezige kennis verspreiden, zoeken
naar nieuwe minder milieubelastende
middelen en wil de toelating van middelen uit andere sectoren verbreden.
CEMP wordt op vrijwillige basis gefinancierd. Een punt van aandacht is de
nultolerantie: geen ziekten of plagen
op het product. “In iedere teeltfase is
een bepaalde mate van insectendruk
acceptabel. Je houdt die met natuurlijke vijanden onder controle. Op het
moment dat het product naar de volgende schakel van de keten gaat,
moet het schoon zijn. En in de retail
wil je al helemaal geen beestjes,

Nultolerantie

omdat de kennis daar ontbreekt om
een plaag in de hand te houden. De
nultolerantie stelt dus grenzen aan
wat er mogelijk is. Op zich kun je best
afspraken maken over afstemming
tussen twee schakels in de keten, maar
je weet vaak niet naar welke afnemer
het gaat en bovendien gaat 75% de
grens over. Dan moet je in ieder geval
fytosanitaire zekerheid bieden.”

Certificering neemt toe
Voorzitter Henk Westerhof van Anthos
ziet dat de duurzaamheidsdiscussie de
laatste drie jaar met stip is gestegen
onder zijn achterban, de handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten. “Met name de retail
stelt steeds hogere eisen. We kregen
van handelsbedrijven in de bollen het
signaal dat het echt menens wordt.
Daarop is het Platform Duurzame
Handel Bloembollen & Vaste Planten
opgericht. Er zijn nu twintig leden,

Henk Westerhof:
“De combinatie van
twee tendensen, minder
chemische mogelijkheden
tegenover kritischere
importinspectie,
is uitermate zorgelijk.”
met een gezamenlijk marktaandeel
van 75-80% van de wereldwijde retailhandel in bloembollen”, vertelt hij.
Maar de handelaren zijn natuurlijk
afhankelijk van de telers. Die kunnen
zich laten certificeren om aan de toenemende eisen te voldoen. “In het
verleden zagen veel telers het nut van

Anthos overlegt met de MPS-organisatie om de nieuwe toevloed aan
kwekers goed in te passen. Daarnaast
begeleidt het de handelsbedrijven bij
hun certificeringsproces. Ook voor
Anthos vormt de nultolerantie een
dilemma. “De duurzaamheidsdiscussie
legt druk op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
Daarnaast trekt men toelatingen in
terwijl er vaak geen goede alternatieven zijn. Je ziet daardoor meer ziekteen virusdruk”, zegt hij.
Tegelijkertijd zijn afnemende landen
steeds kritischer. Ze passen bij import
strengere inspecties toe. “De handel
ervaart steeds vaker dat partijen niet
alleen visueel gekeurd, maar ook
daadwerkelijk getoetst worden op
ziekten. Dat leidt tot meer vondsten.
De combinatie van die twee tendensen,
minder chemische mogelijkheden
tegenover kritischere importinspecties,
is uitermate zorgelijk. De risico’s
zijn namelijk groot: een afgekeurde
container wordt niet vergoed. Bij
sommige markten zijn die risico’s zo
groot, dat je niet meer kunt leveren.
Markttoegang is het allerbelangrijkste
onderwerp waar we als Anthos mee
bezig zijn. Je kunt soms bilateraal wel
afspraken maken, maar dit is een
steeds lastiger onderwerp.”
>>
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Nieuwe technieken
Directeur Niels Louwaars van Plantum
wijst erop dat een groot deel van het
werk van veredelingsbedrijven over
duurzaamheid gaat. “Selectie op kenmerken die voor de teler belangrijk
zijn, hebben heel vaak een duurzaam
aspect: resistentie, betere productie
bij een lagere inzet van grondstoffen”.

Niels Louwaars:
“Een goede start van de
teelt geeft verderop in de
keten minder problemen.”
Naast veredeling is het aanbod van
gezond uitgangsmateriaal een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid van
de Plantum-achterban. “Een goede
start van de teelt geeft verderop in de
keten minder problemen”, geeft hij
aan. Bij de veredeling is er soms een
continu gevecht om ziekten voor te
blijven, zoals Bremia in sla (zie ook
pag. 12), dat steeds door resistenties
heenbreekt. “Maar er zijn ook nieuwe
manieren om weerbaarheid in het
gewas te krijgen. Voorbeelden zijn
partiële resistenties of zelfs onvatbaarheid met S-genen. Die schakelen de gevoeligheid van de plant voor de ziekte-

verwekker uit. Dat zijn spannende ontwikkelingen. Daarvoor moet wel het
gebruik van precisie-veredelingsmethoden worden toegelaten”, vertelt hij.
Plantum concentreert zich vooral op
het lobbywerk: stimuleren van fundamenteel onderzoek, toegang tot genetische bronnen, bescherming van
intellectueel eigendom en nieuwe veredelingsmethoden dragen allemaal
bij aan de innovatie van de sector.
Daarnaast initieert de vereniging ook
ontwikkelingen voor specifieke groepen van leden. Zo is Plantum betrokken bij het initiatief Next Level Sierteeltveredeling (zie pag. 13) om het
algemene niveau van resistentieveredeling in die sector te verhogen.

Het denken in geïntegreerde gewasbescherming (IPM) pakt voor de duurzaamheid in de teelt heel goed uit.
Maar voor de handel kan het ook een
risico vormen. “In de teelt blijf je
onder de schadedrempel van een
ziekte of plaag en is de aanwezigheid
dus niet nul. Bij lokale afzet is dat
misschien geen probleem. Bij de internationale handel in teeltmateriaal
moet het vaak nul zijn. Dat is iets om
scherp in de gaten te houden bij de
discussies over gewasbescherming.”
l

Trainer Erik van Egmond (opleiding Zaadanalyse), daarnaast Marianne Storm en linksonder Emmy de Lange.
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“Ik koos voor deze opleiding met
name vanwege de praktische aanpak.
Het aardappelveredelingsbedrijf waar
ik werk, wil zelf kwaliteitstoetsen gaan
doen. Ik ga dat opzetten en gebruik
daar de basiskennis uit de opleiding
voor”, zo vertelt Emmy de Lange. “De
docent komt zelf ook uit de praktijk
en voert de toetsen uit, daardoor kan
hij al onze vragen goed beantwoorden”.

Data opleidingen & trainingen 2020
•
•
•
•
•

Plantum reikt elk jaar een duurzaamheidsprijs uit. “We willen onze leden daarmee
aanmoedigen om op een andere manier
over duurzaamheid na te denken. Meer
out of the box”, vertelt Louwaars. Dat komt
goed naar voren bij de winnaars van afgelopen jaren. Dit jaar won Dümmen Orange
met een systeem om al bij de stekvermeerdering in Afrika natuurlijke vijanden in te
zetten (foto links). Daardoor beginnen hun
afnemers, de telers, meteen met biologische gewasbescherming.
In 2018 won Anthura met een project om
wilde orchideeën te vermeerderen en uit
te planten op verschillende locaties in
Zwitserland (foto boven). Zo is het gevaar
afgewend dat deze orchidee, Cypripedium
calceolus, uitsterft in de natuur.

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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e-CertNL
Kwaliteit van boomkwekerijproducten
Spoor van het zaad
Opleiding Bedrijfshygiëne
Company Hygiene for Vegetable and
Ornamental crops
Professional Plant sampling
Professional Seed Sampling
Bemonstering van zaden
Wegwijs Kwekersrecht- en Toelatingsonderzoek
Validatie & Kwaliteitsmonitoring
Plant breeders’ rights for food security and
economic development
Spoor van het zaad
Geautoriseerde veldinspectie in zaadproductie
Bemonstering van planten
Opleiding Zaadanalyse - alle modules
Spoor van het zaad
Training Bedrijfshygiëne
Seed Identification
Bemonstering van zaden
Real-time PCR voor de groene sector
Kwekersrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot planten
Plantspecifieke Elisa-technieken

30 januari
3 maart
5 maart
10, 17, 24 en 31 maart
30 maart, 1, 3 april
31 maart
2 april
12, 19 mei
13 mei
4 juni
15-26 juni
18 juni
9, 16 en 23 september
10, 17 september
Start 15 september
17 september
24 september
12, 13, 14 oktober
28 oktober, 4 november
3, 4, 5 november
Najaar 2020
Najaar 2020

Bekijk het overzicht van alle Opleidingen & Trainingen op www.naktuinbouw.nl/opleidingen
Neem voor in company trainingen contact op via opleidingen@naktuinbouw.nl of (071) 332 62 70
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analyse aan het woord
Marianne Storm en Emmy de Lange
volgen de opleiding Zaadanalyse.
De praktische toepassing staat in de
opleiding centraal. Zo gaan de cursisten aan de slag met schonings- en
vochtonderzoek, zuiverheidsonderzoek en kiemkrachtonderzoek.

Duurzaamheidsprijs

Geïntegreerde
gewasbescherming
Ook bracht de organisatie bedrijven
bij elkaar voor een brainstorm over
bescherming van zaden, nu er ontsmettingsmiddelen wegvallen. Wellicht biedt het microbioom, het geheel
van micro-organismen op het zaad,
mogelijkheden om het zaad te beschermen (zie ook pag. 18). “Hierbij
staan we echt helemaal aan het begin.
De eerste vraag is: heeft het zin om op
dit pad verder te gaan? Het kan goed
zijn dat de hobbels te groot zijn, maar
het is belangrijk om zo’n fundamenteel andere manier van denken te
onderzoeken”, zegt hij.

Opleidingen & Trainingen

Deelnemers opleiding Zaad-

Marianne Storm die ook deze opleiding doet, geeft aan dat binnen haar
organisatie al verschillende collega’s
de opleiding volgden en er goed over
te spreken waren. “Met de Toets Bruikbare Planten leerde ik van een gemiddelde plant uit te gaan. Die kennis
kon ik direct toepassen op het kiemlaboratorium waar ik werk en daar
hebben ook mijn collega’s profijt van”,
zegt Marianne Storm.
Emmy de Lange: “Naast dat ik het een
complete opleiding vind qua inhoud,
is het ook heel fijn dat je intensief
contact hebt met de andere cursisten.
We leren van elkaar en hoe het bij
andere laboratoria werkt. Dat maakt
de opleiding extra waardevol.”
l
Buitenstebinnen
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Een bestaand product in een nieuw jasje.
In deze editie: zwarte peper uit de kas

Zwarte (kas)peper zoekt nieuwe markt

‘De Kas als Apotheek’ is een programma van Wageningen University &
Research om nieuwe gewassen en verdienmodellen voor de Nederlandse
tuinbouw te ontwikkelen. Onderzoeker Filip van Noort vertelt over de stand
van zaken bij zwarte peper.
Waarom zwarte peper telen in een kas?
“Er zijn problemen met de inkoop van zwarte peper. Op een groot deel zit te veel
residu van gewasbeschermingsmiddelen en er is onvoldoende garantie dat er
geen sporen van allergiestoffen in zitten. Bij kasteelt kun je een gegarandeerd
veilig product leveren.”
En lukt het?
“Het gaat eigenlijk heel goed. Het is een klimplant die gewend is aan diffuus licht
en een lekker warm en vochtig klimaat. Wij telen hem als paprika en aubergine
aan een draad. Hij lijkt in de kas weinig last te hebben van ziekten en plagen.”
Dus binnenkort peper uit de Nederlandse kas?
“Concurrentie met gedroogde peper gaat niet lukken vanwege de kostprijs en
de lage prijs op de wereldmarkt. Maar er is wel duidelijk belangstelling voor
het verse product, iets wat nu nog niet bestaat. Op de vakbeurs Horecava waren
topkoks daar heel enthousiast over. Bovendien geven verschillende rassen
verschillende smaken. Maar je hebt het dan over een kleine nichemarkt. We
betrokken de praktijk er van begin af aan bij: meerdere afnemers en een teler.
De teler en een afnemer toonden veel belangstelling, maar zien uiteindelijk geen
business case.”
Hoe nu verder?
“Qua teelt kan het goed. Maar het dilemma is: ga je tijd en moeite stoppen in
een heel nieuwe niche? Je moet actief moeite doen om zo’n nieuwe markt te
ontwikkelen. Als zich andere partijen melden die daar brood in zien, zijn er
in overleg met teler, afnemer en onderzoek waarschijnlijk wel ontwikkelingsmogelijkheden.”
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