'Gewasbeschermingsmiddelen moeten niet
worden toegepast om nalatigheid af te kopen'
de supermarkt en moet en gaan passen. Toekomstgericht adviseren is dus
veel breder dan aileen focussen op
het middelengebruik. We kijken sa·
men met de klant naar het bedrijf als
geheel. Vanuit die aanpak adviseren
we prevent ieve maatregelen waar·
mee we problemen zoveel mogelijk
kunnen voorkomen'.
Nico Groot werd in 1996 eigenaar van
het familiebedrijf. Gelijktijdig kwam
Andre Conijn in dienst als adviseur.
Samen bouwden ze het huid ige concept van een brede bedrijfsadvisering
en verkoop van bedrijfsbenodigd·
heden uit. Sinds anderhalf jaar versterkt Ruud Hoit ink het adviesteam.
Het bedrijf is act ief in het Noordelijk
Zandgebied en West-Friesland in de
bollenteelt, vollegrondsgroentet eelt
en veehouderij.

'Ons doel is een optimale t eelt met
een krit isch oog naar het gebruik van
mid delen en meststoffen. Daarnaast
willen we toekomst gericht adviseren
wat bet reft de wet· en regelgeving',
zeggen And re Conijn en Ruud
Hoit ink, bloembollenadviseurs bij
toelevera ncier Alb. Groot in Schager·
brug. Deze doelst elling lijkt opmerkelijk voor een bedrijf dat zijn inkomst en grot endeels genereert uit de
verkoop van gewasbeschermings-

middelen en mest stoffen. Volgens
Conijn is dit de enig e manier om
in de toekomst te overleven.
'Je kunt met midd elen niet alle pro·
blemen oplossen. Bovendien is de
toekomst ig e toelating van veel mid·
delen erg onzeker. Daar komt nog
bij dat maatschappelijke eisen t en
aanzien van duurzaamheid st eeds
belang rijker word en. Het is slechts
een kwest ie van t ijd dat bloembollen
ook in het duurzame assortiment van

Onze klanten waren in eerst e
inst antie terughoudend over een
ge'integreerd e aanpak van de gewasbescherming, maar langzamerhand
is dat aan het veranderen . lnundatie
is hiervan een mooi voorbeeld.
'Dit was bijna niet bespreekbaar',
herinnert Conijn zich, 'maar het heeft
veel voordelen en ik ben d us toch
met klant en in gesprek gegaan over
de juiste toepassing ervan. ]e moet
bijvoorbeeld goed wet en welke gewassen je wel en niet na inunderen

kunt telen. Nu neemt het inunderen
weer toe in het gebied: Ook het t elen
van Taget es pat ula (afrikaantjes) voor
de t eelt va n lelies is een maatregel
waar de adviseurs van Alb. Groot
ent housiast over zijn. Deze aaltjesbest rijdende maat regel hebben ze
door de ervaringen van de afgelopen
jaren st eeds beter in de vingers gekregen. Hun werkwijze vereist veel
kennis. 'ledereen kan een schema
maken voor het middelengebruik,
meent Conijn, 'maar echt het hele
bedrijf doorlichten en problemen sig-

'Maatschappelijke
eisen ten aanzien van
duurzaamheid worden
steeds belangrijker'
naleren en deze in de toekomst zien
te voorkomen, dat vergt enorm veel
kennis'. De benodigde ken nis halen
de adviseurs uit onderzoek en vaklit erat uur. Ook de samenwerki ng met
Telen met toekomst draagt hieraan
bij. Op dit moment ontwikkelt Conijn
samen met Telen met toekomst een
monitoringsysteem voor plantgoed.
'Een goede monitoring en duidelijke
meetpunten in het bedrijf zijn essent ieel, omdat ze inzicht geven in de
huidige sit uat ie. Van daaruit kunnen

we aanbevelingen geven voor ver·
bet ering', Iic ht Conijn toe.
Een voorbeeld hiervan is het nemen
van beschadig ingsmonsters.
Daarmee krijgen telers inzicht in
welke handelingen t ijdens de verwerking voor verbetering vat baar
zijn. De kwekers nemen zelf de mon·
sters en worden beoordeeld door de
adviseurs. 'Het is van belang dat
kwekers prevent ieve maatregelen
nemen om ziekten en plagen te voor·
komen. Gewasbeschermingsmiddelen
moet en niet worden toegepast om
nalat igheid at t e kopen'.
De brede bedrijfsadvisering kost
de adviseurs veel t ijd en wellicht op
korte t ermijn omzet in gewasbescher·
mingsmiddelen, maar het Ievert tevreden klant en op en een duurzame
relat ie. Het succes van hun aanpak
zien zij terug in een groeiend klan·
tenbest and dat best aat uit zowel
grot e, middelgrot e als kleine bedrii·
ven op zand, zavel en kleigrond .
Een mooi bewijs voor de st elling dat
een ge'int egreerde aanpakvan de
gewasbescherming mogelijk is voor
alle bedrijfstypen .

