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Boomkwekerij en zomerbloementeelt

Boomkwekerij en
zomerbloementeelt
Programmatitel en looptijd
Systeeminnovatie biologische open teelten.
Looptijd van huidig programnma van 2002 tot
en met 2005.
Thema’s
- boomkwekerij;
- zomerbloementeelt.
Waarom
De biologische boomkwekerij en zomerbloementeelt groeien zeer langzaam. Vooral
de hogere kostprijs en een geringe vraag
naar biologische sierteeltproducten belemmeren een forse groei in marktaandeel.
Systeemonderzoek dat zich richt op alternatieve methoden in onkruid- en plaagbeheersing draagt bij aan de economische
duurzaamheid van de teelten.
Uitvoering
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO)
Meer info bij
Henk van Reuler, t 0317 478 925, of
e henk.vanreuler@wur.nl

Ongebruikelijke maatregelen houden
ziekten en plagen in bedwang
Een houtwal rondom het perceel, een
speciale trekker om onkruid te verwijderen, bloemstroken tussen de percelen
en uitzetten van natuurlijke vijanden
tegen plagen. Allemaal maatregelen om
ziekten en plagen tegen te gaan die nog
niet in de praktijk van de biologische
boomkwekerij en zomerbloementeelt
worden gebruikt. Onderzoekers van PPO
deden hiervoor vier jaar lang testen op
een proeflocatie in het Limburgse Horst.
De aanleg van een houtwal om het perceel en
bloemstroken tussen de percelen stimuleren
natuurlijke vijanden van plagen. Voor de bloemstroken is gekeken naar welke van een twintigtal bloemsoorten geschikt is als ‘gastplant’ voor
natuurlijke vijanden. Blauwe bloemen als
Veronica en korenbloem blijken bijvoorbeeld erg
aantrekkelijk voor zweefvliegen die larven van
bladluizen eten. Een speciale trekker, de portaaltrekker, die met schoffelarmen over het
gewas heen gaat tot heel strak langs het
gewas, haalde het grootste deel van het onkruid
weg. In linde zetten de onderzoekers een inheemse roofmijt uit tegen roest- en spintmijten.
Naast deze nieuwe maatregelen zijn er ook
meer gebruikelijke methodes getest. Zo wisselden in het boomkwekerijdeel haagconiferen,
rozen, vaste planten en kleine bomen voor
laanbomen (spillenteelt) elkaar af. Met deze
vruchtopvolging zijn problemen met bodemziektes zo veel mogelijk te voorkomen. Verder
doodden afrikaantjes afgewisseld met boomteeltgewassen de aaltjes die de wortels van
rozen binnen dringen en daarmee de groei van
de planten remmen. Ook hingen de onderzoekers nestkastjes voor koolmezen op zodat

die de rupsen in het voorjaar op konden eten.
Of dit hielp, is niet duidelijk geworden uit het
onderzoek. Verder zaaiden de onderzoekers
vanggewassen als klaver en winterroge onder
de bomen om uitspoeling van stikstof tegen te
gaan. Dit werkte wel, maar concurreerde
tegelijkertijd ook met de bomen om water.
Irrigatie voorkwam dat.

Rozen en vaste planten tussen de bomenrijen
helpen tegen bodemziekten

Hogere kostprijs
De teeltkosten van biologische zomerbloemen en boomkwekerijgewassen liggen een stuk hoger dan die van geïntegreerd geteelde gewassen. Dat laten
kostprijsberekeningen zien. De biologische varianten maken gebruik van duurdere meststoffen, zoals compost als
organische meststof en bloedmeel voor
de stikstof. Daarnaast is er meer handwiedwerk. Bovendien is de opbrengst
vaak lager. De kostprijs van zonnebloemen en van Carthamus, een oranje,
beetje stekelige composiet ligt bij de
biologische variant zo’n 20% procent
hoger dan bij de geïntegreerde. Deze
kostprijsverschillen zijn vastgesteld bij
één biologisch bedrijf. De bloemen zijn
afgezet via de reguliere veilingen waar
biologisch geen meerprijs oplevert.
Inmiddels is een vereniging van biologische telers bezig met afzet bij verschillende winkelketens en Shell. Dit jaar volgt
een kostprijsvergelijking op meer bedrijven. De kostprijs van biologisch geteelde
boomkwekerij gewassen lag tot 14% ho- Inzicht in de kostprijs is nuttig voor de afzet van biologische
ger dan bij geïntegreerd geteelde gewas- zomerbloemen
sen. Voor Taxus was het verschil het
kleinst voor rozen het grootst.

Samenwerken
voor gemeenten
Intensieve samenwerking tussen biologische
boomkwekerijbedrijven op het gebied van afzet
en marketing is nodig om aan de vraag van
gemeenten te kunnen voldoen. Dit is een van de
aanbevelingen in een verkennende studie naar
de afzet van boomkwekerijproducten op de
institutionele markt.
Op dit moment zijn er maar weinig gemeenten
die biologische boomkwekerijproducten
afnemen. Ze schrikken van de hogere prijs,
vinden het aanbod te beperkt en denken dat de
kwaliteit onvoldoende is.
De hogere prijs wordt echter vaak gecompenseerd doordat het uitvalspercentage lager is
dan van gangbaar plantmateriaal. Een beperkt
aanbod is op te lossen door samen te werken.
En de kwaliteit van biologische producten is
vaak juist beter, omdat het wortelstelsel beter
is en de planten minder last hebben van allerlei
aantastingen zoals meeldauw. Naast
samenwerking betekent dit dat de
boomkwekerijen hun potentiële afnemers beter
moeten informeren over de voordelen van hun
producten.

‘Nog te weinig bekend van teelt’
van 6000 tot 7000 euro. Dat is fors.” Ook
onkruid is een enorme kostenpost. “Momenteel
gaat daar zeventig procent van onze tijd in zitten. Die kosten drukken op het rendement en
maken de kostprijs ten opzichte van regulier geteelde bloemen onevenredig hoog. Ik zou willen
dat specialisten van PPO onze bedrijven bezoeken om samen met ons oplossingsgericht na te
denken hoe we problemen kunnen tackelen.”
Daarnaast weet Termorshuizen dat er veel informatie in onderzoeksrapporten en –verslagen ligt
afkomstig uit andere sectoren zoals de groenteen fruitteelt, waar zijn sector wat aan kan hebben. Die ziet hij graag toegankelijk gemaakt
worden in een soort minibibliotheek waar een
kweker gemakkelijk zijn achtergrond informatie
kan vinden.

Kwaliteit biologische boomkwekerijproducten is
vaak beter

De reeks ‘biologisch onderzoekbericht’ geeft een impressie van het onderzoek op het gebied van biologische landbouw en voeding
van Wageningen UR. Het is een uitgave van het Innovatiecentrum Biologische Landbouw in opdracht van het onderzoeksprogramma
Systeeminnovatie biologische open teelten en wordt gefinancierd door het ministerie van LNV. Het onderzoek past in de doelstelling
van de overheid om in 2010 een biologisch landbouwareaal te hebben van 10%. Meer info: www.biologischelandbouw.net
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De biologische zomerbloementeelt is een sector
waar nog maar heel weinig van bekend is. De
teelt is kleinschalig en ingewikkeld en er zijn
geen adviseurs die kunnen vertellen hoe de teelt
precies moet. Dat is de ervaring van Frans
Termorshuizen, snijbloementeler in Wouwse
Plantage. ‘Als kwekers proberen we zelf heel
veel uit. Daar zouden we eigenlijk een deel van
het onderzoeksbudget voor moeten krijgen,
zodat we niet alles op eigen kosten hoeven uit
te vinden’, vindt de teler. Onderzoek van PPO
helpt wel om antwoorden te vinden, vindt hij.
Het onderzoek naar de kostprijs van zomerbloemen helpt bijvoorbeeld in de onderhandelingen naar de afnemers. Maar er gebeurt
nog lang niet genoeg èn het staat vrij ver van
de praktijk af. Zelf wil Termorshuizen bijvoorbeeld veel meer weten over assortimentsverbreding, houdbaarheid van de bloemen en
wat hij kan doen tegen meeldauw en roest.
“Als er eenmaal meeldauw in een partij zit, hebben we hiertegen geen werkend middel. Vorig
jaar heeft mij dat een verliespost opgeleverd

