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Per kilo tomaat gebruikt Nederland 3-maal zoveel directe energie als Israël en
zelfs 10-tot 17-maal zoveel als Spanje en Marokko. Het grote verschil in energiegebruik bij deproductie wordt bij lange na niet goedgemaakt door het energiegebruik bijtransport. Bij rozen liggen dieverhoudingen veel gunstiger. Hetverschilis
hier 9tot 12% in het nadeel van Nederland. Dit wordt veroorzaakt door de relatief hoge productie in Nederland, dat in de zuidelijke landen kassen met rozen
ook verwarmd moeten worden en het feit dat vliegtransport relatief veel energie
behoeft.
Wat gewasbeschermingsmiddelen betreft scoort Nederland bij tomaten en rozen veel beter dan de zuidelijke landen vanwege een gematigder klimaat, beter
management en de hogere productie-intensiteit. Per eenheid product gebruikt Israël 5- tot 7-maal meer. Voor Spanje en Marokko isdat minimaal 9- tot 13-maal.
Dit is exclusief grondontsmetting, in de zuidelijke landen een normale teeltmaatregel.
Vanuit milieu-oogpunt belooft desituatie voor Nederland gunstiger te worden.
In haar hoog geïntensiveerd productieproces ishet gebruik van energie gemakkelijker te optimaliseren (bijvoorbeeld met assimilatiebelichting) en kan gebruik van
aangekochte (rest)warmte het gebruik van primaire brandstof halveren.Hetintensiveringstraject waarin de zuidelijke landen zich bevinden, belooft voorlopig eerder meerdan minder energie-input tevragen.
Het gebruik vanchemische middelen zalzowel in Nederland alsinde zuidelijke
landen afnemen.Door klimatologische verschillen zal het gebruik in zuidelijke landenstructureel hogerblijven.
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WOORD VOORAF

Economische activiteiten worden steeds meer beoordeeld op hun milieubelasting langs de hele bedrijfskolom, dat wil zeggen bij productie, toelevering, transport en consumptie.
Dit rapport geeft de bevindingen van een onderzoek naar tomaten en
rozen uit kassen.Hoeveeldirecte energiewordt erverbruikttijdens de primaire
productie en hettransport naar de consumptiegebieden, en hoeveel gewasbeschermingsmiddelen worden ertijdens de teelt gebruikt? Een en ander wordt
uitgedrukt per eenheid gerealiseerd product.
In dit onderzoek isgekeken naar Nederland, Israël,Spanje en Marokko.
Opde Europesemarkt isIsraëlna Nederlanddegrootste aanvoerder vanrozen.
Nederland,Spanje en Marokko zijn de belangrijkste aanvoerders van tomaten:
Nederland in de zomer en Spanje en Marokko in de winterperiode.
LEI-DLOverrichtte dit onderzoek in opdracht van het Landbouwschap, en
wel op basis van literatuurstudie en korte bezoeken aan de betreffende landen. Het onderzoek isuitgevoerd door ir.A.P.Verhaegh,die op hetterrein van
gewasbeschermingsmiddelen werd ondersteund door ing.C.J.M. Vernooy.

directeur.

Den Haag, november 1996

SAMENVATTING

1.

Inleiding

Economischeactiviteitenwordensteedsmeerbeoordeeldop hunmilieubelasting. Uit oogpunt van concurrentie ishet daarom interessant om na te
gaaninhoeverreproductiegebiedenverschilleninhetgebruikvanmilieubelastendemiddelen.Inditonderzoek gebeurtdatvoor directeenergieengewasbeschermingsmiddelen bijtomaten enrozenuit Nederland,Israël,Spanjeen
Marokko.Denadruk ligtophethuidigegebruik met eendoorkijkje naar ontwikkelingen die hetgebruik indetoekomst gaanbeïnvloeden.
2.

Productie

Deonderzochte landenkennengroteverschillen inproductieniveau.Bij
zoweltomatenalsrozenoogstdeIsraëlischeteler pervierkante meterde helft
minderdanzijnNederlandsecollega.Spanjezitopietsmeerdaneenkwarten
Marokkoop ietsminder daneenkwart. Dezeverschillen hangensterk samen
metverschillendefaseninhetintensiveringsproces.MarokkoenSpanjehebben
bijtomaten netdestapgemaaktvanopengrond naaronverwarmdekassen.
Nederlandwerkt metsterkgeoptimaliseerde klimaatgeregelde kassen.Israël
neemteentussenpositiein.
Intussennemendemarkteisenweltoe.Tienjaarterug koneenroos uit
demediterraneopengrondinternationaal nogmeekomen.Inmiddelslukt dat
alnietmeer meteenroosuiteenonverwarmde kas.Eenverwarmde kasisinmiddels niet alleen noodzakelijk om voldoende productie te kunnen halen,
maarvooralook met hetoogopde kwaliteit.
3.

Energie-efficiëntietijdensteelt en transport

Tomaten
Nederlandsetomatentelersverbruiken2.006MJ/m2kasgrond.Dit is45,5
MJ/kg, nodig voor ruimteverwarming en teeltregelingen zoals kasluchtontvochtiging.Israëlischeexporttuinders komenop257MJ/m2.Dit is12,9MJ/kg,
nodigomeenminimumtemperatuurvanzo'n12°Cindekastehandhaven.Op
hetSpaansevasteland,deCanarischeEilandeneninMarokkowordentomaten
geteeld inonverwarmde kassenenblijft hetdirecte energiegebruik beperkt
tot wat elektriciteit.

Transport kost relatief weinig energie:om 1 kgtomaten vanAlmeria naar
Frankfurt te rijden, is2,1 MJaan directe energie nodig.Transport per schip is
nog goedkoper. Tomaten worden niet gevlogen.
Het grote Nederlandse energiegebruik bij de teelt wordt dus lang niet
goedgemaakt door het energiegebruik bij transport. Totaal gebruikt Nederland per kilogram tomaten 3-maal zoveel energie als Israël.Voor Spanje en
Marokko isdat een factor 10-t o t 17-maal.
Rozen
Bij rozen bedraagt het directe energieverbruik in Nederland 1.901, in Israël 639 en in Marokko 271 MJ/m2kasgrond.Spanjeteelt alleen rozen voor de
binnenlandse markt. In Nederland is de productie per vierkante meter zeer
hoog. Per steel is het verschil in energiegebruik dan ook beduidend kleiner:
respectievelijk 6,7, 5,2 en 4,9 MJ.Het vliegen van rozen uit Israël of Marokko
kost ongeveer één MJper roos.Voor teelt en transport wordt het verschil uiteindelijk 9t o t 12% in het nadeel van Nederland,door de relatief hoge productie per vierkante meter in Nederland, door het feit dat in zuidelijke landen
kassen met rozen ook verwarmd moeten worden en het feit dat vliegtransport
relatief veel energie kost.

4.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Tomaten
Biologische bestrijding heeft in Nederland met name het gebruik van
insecticide sterk omlaag gebracht: t o t 1,8 kg werkzame stof per hectare per
jaar. In Israël isdat 11,6kg.In beide landen overheersen defungiciden: Nederland 7,5 en Israël 18,9 kg werkzame stof per hectare.
Intotaal gebruikt Nederlandgemiddeld 9,7 kgwerkzame stof per hectare
tegen Israël 30,5 kg.Per hectare gebruikt Israël dus het drievoudige. Per eenheid product isdat het zevenvoudige.
InSpanje en Marokko zijn nauwelijks gegevens beschikbaar over totale
hoeveelheden middelengebruik tijdens deteelt. Indit onderzoek veronderstellen we een even groot gebruik als Israël,maar waarschijnlijk isdat hoger - bijvoorbeeld gezien het groter aantal bespuitingen per maand in Spanje en Marokko, het technisch minder goede kastype in deze twee landen en een beperkte verwarming bijtomaten in Israël.Gezien de lagere productie per hectare komen Spanje en Marokko dan niettemin op een elfvoudig à dertienvoudig
gebruik per kilogram tomaten. Dit isexclusief grondontsmetting.
De in Nederland verboden chemische grondontsmetting is in zuidelijke
landen bij tomaten een normale teelthandeling. Dat gaat dan gepaard met
grote hoeveelheden actieve stof. Degenoemde verhoudingsgetallen (11à 13)
worden daardoor nog 3-t o t 4-maal zo hoog.

Rozen
DeNederlandse rozenteelt gebruiktjaarlijks90,4kgwerkzame stof per
hectare:17,4kginsecticide,28,2kgfungicide,43,6kgzwavelen1,2kgoverige
middelen. Exclusief zwavel gebruikt Israëljaarlijks 91,7 kg:het dubbele van
Nederlandexclusiefzwavel.Quazwavelgebruikt Israëlmeerdanhet dubbele
zodathettotaleverhoudingsgetal uitkomtop2,2.Bijeenproductieniveauvan
285 respectievelijk 124rozen per m2komt het middelengebruik per roos in
Israëluit op hetvijfvoudige vanNederland.
Aangenomen dat Spanje en Marokko per hectare evenveel middelen
gebruiken alsIsraëlkomt hetgebruik per roosindeze landen op hetnegenà elfvoudige.
5.

Toekomstverwachtingen

EnkeledecenniaterugwerdenookinNederlandnogoverwegend "koude" tomaten geteeld inonverwarmde kassenenwerden rozen inde winter
vaakkoudgelegd.Indetoekomstzaldetuinbouwerweerheelandersuitzien.
Desituatie opvoorlopersbedrijven kandaareenindrukvangeven.
5.1 Energie
Door(rest)warmteaantekopenvannutsbedrijven kunnen Nederlandse
tomatentelers aanzienlijk besparenop(primaire) brandstof. Ineengroot project indeB-driehoek,waarwarmte aandetuinderswordt geleverdvanuit de
RoCa-centrale,blijktdat hetverbruikvanprimairebrandstof kanhalveren.Dit
zoudeverhoudingmetanderelandenmeteentweevoud kunnenverbeteren.
Nederlandsetomatentelers hebbendanper kilogram niet meer45,5 MJmaar
23,9MJaan primaire brandstof nodig.
DeSpaansetomatenteeltvindt,netalsdeNederlandse indejaren vijftig
enbeginjarenzestig,noginonverwarmdekassenplaats.Datkostweinigenergie maargeeftookeenlaagproductieniveau.Maarnetalsindertijd deNederlandsetelerszullendeSpaansetelersmoetengaanintensiverenomdekostprijs
laag te houden.Omdattemperatuur in het hoofdseizoen eenvan de beperkende factoren is,zal ook Spanje in detoekomst licht moeten gaan verwarmen. Gezien de overeenkomst in klimatologische omstandigheden zal het
Spaanse energieverbruik daarmee op het huidige Israëlische niveau komen:
zo'n 12,9MJ perkilogramgeoogstproduct.IncombinatiemethetNederlandse
gebruikvanrestwarmtezouNederlanddannogslechts2-inplaatsvan13-maal
zoveel primaire brandstof per kilogramtomaten gebruiken alsinSpanje.
OokinIsraëlwordtgezochtnaaralternatievenvoorfossielebrandstoffen.
In de Israëlische Arava-vallei zijn enkele bedrijven gebruik gaan maken van
aardwarmte.MaarvoordeinIsraëlnagestreefdejaarrondteeltvanrozenisde
te hogezomertemperatuurdebeperkendefactor. Dit betekent dat 'szomers

moet worden gekoeld.Aardwarmte isdaar moeilijk efficiënt voor inte zetten.
Een nadeel van deze gekozen strategie zal zijn dat het energiegebruik sterk
zaltoenemen, immers het koelen van een ruimte vraagt nog altijd meer energie dan het verwarmen.
Inde Nederlandse situatie isonder meer lichteen beperkende factor voor
verdere intensivering. Bij het gebruik van assimilatiebelichting bij rozen neemt
het gasverbruik weliswaar sterktoe, maar op de bedrijven met de meest intensieve teeltsystemen de productie nog sterker. De energie-efficiëntie w o r d t
daarmee hoger.
5.2

Gewasbeschermingsmiddelen

Inde Nederlandse tomaten isgeïntegreerde bestrijding van insecten zo
goed alsstandaard.Alle tomatentelers maken gebruik van biologische bestrijding. Het insecticidegebruik ligt dan ook bijzonder laag. Het fungicidegebruik
daalt echter nog nauwelijks. Specialisten hopen ook daar op doorbraken.
Inde sierteelt verloopt deterugdringing van het middelengebruik moeizamer. Voorlichting en onderzoek moeten daar verandering in brengen. Veel
w o r d t verwacht van groots opgezette projecten als MPS (Milieu Project Sierteelt) en MBT (Milieubewuste Teelt) die een relatie proberen te leggen tussen
milieu en markt.
Inzuidelijke landen ismilieu nog nauwelijks een item.Wel let men sterk
op markteisen ten aanzien van productveiligheid. Residunormen worden bijvoorbeeld streng bewaakt. Toch valt te verwachten dat met name Israël en
Spanje op korte termijn gaan werken aaneen meer milieubewuste teelt, daartoe gedwongen door overheden of markten. Zo stelt het Albert Heijn-project
"GecontroleerdeTeelt" aleisenaande milieuomstandigheden op de bedrijven
van Spaanse telerleveranciers.
Afzien van grondontsmetting vormt voor zuidelijke landen een eerste
stap naar milieubewuste teelt. Dit kan door over te stappen op substraat. Enkelegrote Spaansebedrijven doendat al.Verder valtveelwinstte behalen met
betere bedrijfshygiëne, verbeterde spuitmaterialen en -technieken, en meer
curatief in plaats van preventief spuiten.Verwarming van de kassen zou zeer
nuttig zijnom schimmelstegente gaan.Schimmelszijn in het zuiden een groot
probleem omdat de belangrijkste productieperiode valt in de winter, met bijbehorende koude nachten en hoge luchtvochtigheid.
Biologische bestrijding en gebruik van selectieve middelen vormen een
volgende stap. De producenten van natuurlijke vijanden bereiden zich daar al
op voor. Het valt wel te verwachten dat Nederland op dit terrein een voorsprong houdt door haar gematigde klimaat.
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6.

Conclusie

Per kilogram tomaten verbruikt Nederland 3-maalzoveel directe energie
als Israël.Ten opzichte van Spanje en Marokko isdit zelfs een factor tien t o t
zeventien.
Bij rozen liggen dieverhoudingen veel gunstiger door de hoge productie
per vierkante meter in Nederland, de noodzaak om ook in Israel en Marokko
de mimimumtemperatuur in de kas niet onder de 18 °Cte laten zakken en
doordat hettransport uit zuidelijke landen pervliegtuig geschiedt. Het verschil
is hier 9t o t 12% in het nadeel van Nederland.
Wat gewasbeschermingsmiddelen betreft, scoort Nederland bij tomaten
en rozen veel beter dan zuidelijke landen. Dit wordt veroorzaakt door een
gematigde klimaat, beter management ende hogere productie-intensiteit. Per
eenheid product gebruikt Israël 5-t o t 7-maal meer. Voor Spanje en Marokko
isdat minimaal 9-t o t 13-maal. Dit isexclusief grondontsmetting.
Vanuit milieuoogpunt belooft de situatie voor Nederland gunstiger te
worden. In haar hoog geïntensiveerd productieproces ishet gebruik van energie gemakkelijker te optimaliseren (bijvoorbeeld met assimilatiebelichting) en
gebruik vanaangekochte (rest)warmte kan het gebruik van primaire brandstof
halveren. Het intensiveringstraject waarin de zuidelijke landen zich bevinden,
belooft voorlopig eerder meer dan minder energie-input te vragen.
Het gebruik van chemische middelen zal zowel in Nederland als in de
zuidelijke landen afnemen. Door klimatologische verschillen zal het gebruik in
zuidelijke landen structureel hoger blijven.

7.

Discussie

Niet zozeer het gebruik alswel de emissieof derivaten van productiemiddelen zijn milieubelastend.Zo isgebruik van het Nederlandse aardgas milieuvriendelijker dan het gebruik vanaardolie en heeft het in Nederland gebruikte
glaseen langere levensduur dan plastic dat om de drie jaar moet worden vervangen. Beidefabricageprocessenvragenveelenergie, netalshet in Nederland
veelgebruikte substraat.
Behalve naar directe energie en bestrijdingsmiddelen zou daarom ook
onderzoek gedaan moeten worden naar de milieubelasting van de gebruikte
brandstofsoorten en chemische middelen, naar overige milieubelastende productiemiddelen zoals meststoffen en water, en naar de milieubelasting in het
voor- en natraject van de productie, zoalsfabricage van de gebruikte productiemiddelen en verpakking tijdens de afzet. Gedacht kan worden aan de
LCA-methode (life cycle analysis), die isontwikkeld om de totale milieubelasting van een product te bepalen.
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SUMMARY

1.

Introduction

Economic activities are increasingly assessedon their environmental burden. From the viewpoint of competition it istherefore interesting to investigate to what extent production regions differ in the use of environment-burdening agents.Thisinvestigation focuseson direct energy and plant protection
agents for tomatoes and roses from the Netherlands, Israel, Spain and Morocco.The emphasis lieson the present use,with a look at developments that
are going t o influence use in the future.

2.

Production

The countries examined differ greatly in production level.For both tomatoes and roses the Israeli grower harvests about half the physical yield per
square metre comparing to Dutch colleagues. Spain isat something more than
a quarter and Morocco at something lessthan aquarter. These differences are
closely bound upwith different stagesof intensification of the production process. Morocco and Spain have just taken the step from outdoor growing t o
unheated greenhouses for tomatoes. The Netherlands works with optimized
climate-controlled glasshouses. Israel occupies an intermediate position.
Meanwhile, market requirements aregrowing.Tenyearsago arose from
Mediterranean outdoor cultivation could still compete internationally. Meanwhile that isno longer possible evenfor arosefrom an unheated greenhouse.
A heated glasshouse isnowadays necessary not only to be able t o attain sufficient production, but above all also with aview to quality.

3.

Energy efficiency during cultivation and transport

Tomatoes
Dutch tomato-growers consume 2,006 MJ per m2glasshouse.This is45.5
MJ/kg, necessary for space heating of the greenhouse and control of the
growing processes during the year such asdehumidification of the air in the
greenhouse. Israeli horticulturists have 257 MJ/m2.This is 12.9 MJ/kg, necessary
to maintain a minimum temperature of about 12°Cinthe plastichouse. On the
Spanish mainland, the Canary Islands and in Morocco tomatoes are grown in
unheated greenhouses andthe direct energy consumption islimited to the use
of some electricity (drip-irrigation).
12

Transport usesrelatively little energy: to move 1kg of tomatoes from
Almeriato Frankfurtrequires2.1 MJofdirectenergy.Transportpershipiseven
cheaper.Tomatoesarenotair-freighted.
The high level of Dutch energy consumption during the cultivation is
therefore notcompensatedbyalow energy useduringtransport. Intotal the
Netherlands usesthreetimesasmuchenergy per kilogram oftomatoes as Israel.ForSpainand Moroccothat isbetweenof 10to 17timesmore.
Roses
For rosesthe direct energy consumption inthe Netherlands is 1,901, in
Israel639andinMorocco271MJperm2ofgreenhouse.Spaingrowsrosesonly
forthedomesticmarket. Inthe Netherlandsthe production persquare metre
isveryhigh.Perstemthedifference inenergyconsumption isthereforeconsiderably less:6.7,5.2and4.9 MJrespectively.Air-freighting rosesfrom Israelor
MoroccocostsaboutoneMJperrose.Finally,for cultivation andtransport the
difference isnomorethan 9to 12%to thedisadvantage of the Netherlands.
Thisisbecauseofthe relatively highproduction persquare metre inthe Netherlands,the factthat insouthern countriesgreenhouseswith rosesmustalso
be heated and the fact that air transport costsa relatively large amount of
energy.
4.

The useof plant protection agents

Tomatoes
Biologicalcontrol hasreducedthe useof insecticidestronglyintheNetherlands:downto 1.8kgofactiveingredients perhectareperyear.InIsraelthat
is11.6kg.Inbothcountriesfungicidesarethemostimportentagent:theNetherlands7.5and Israel 18.9kgof active ingredients perhectare.
Intotalthe Netherlandsusesanaverage9.7 kgof active ingredients per
hectare against30.5 kgfor Israel.Perhectare Israelusesthreetimes asmany
protection agentsasthe Netherlands. Perunit of productthe level is7times
higher inIsrael.
InSpainandMoroccotherearebarelydataavailableontotal quantities
of agent consumption during cultivation. Inthis research we assume ause
equaltothatof Israel,butprobablyhigher-havingregardtothesmallernumberofsprayingsessionspermonth,betterqualifiedgreenhousetypeandsome
heating by tomatoes in Israel. In view of the lower production per hectare
SpainandMoroccothen neverthelesswork outateleventothirteentimesthe
useper kilogram oftomatoes.Thisisexclusiveof soildisinfection.
Thechemical soildisinfection forbidden inthe Netherlands isa normal
cultivationtreatment insoutherncountries.Thistreatmentcontributesto large
amounts of active ingredients.Theratios mentioned (11to 13)consequently
becomethreeto four timesashigh including soildisinfection.
13

Roses
Dutch rose-growing usesannually 90.4kg of active ingredients per hectare: 17.4kg of insecticide, 28.2 kg of fungicide, 43.6 kg of sulphur and 1.2 kg
of other agents. Excluding sulphur, Israel annually uses91.7 kg:twice as much
as the Netherlands (excluding sulphur). As regards sulphur Israel uses more
than twice as much, sothat the total ratio works out at 2.2.A t a production
level of 285 and 124roses per m 2respectively the useof agents per rose in Israel isfive times higher than inthe Netherlands.
Assuming that Spain and Morocco use at least a quantity of agents as
high asIsrael,the use per rose inthese countries comesto nine to eleven times
asmuch.

5.

Expectations

Afew decadesago mainly 'cold'tomatoeswere stillgrown inthe Netherlands in unheated greenhouses and roseswere often not heated inthe winter.
Inthe future horticulture will change considerably. The situation on trendsetting businesses may give an impression of that.
5.1

Energy

By purchasing heat from utility companies Dutch tomato-growers can
saveconsiderably on (primary) fuel. Inalarge project inthe 'B-driehoek', where
heat (reject heat) issupplied to the horticulturists from the RoCapower station
in Rotterdam, it proves that the consumption of primary fuel can be reduced
by 50%. This could improve the ratio with other countries t w o f o l d . Dutch
tomato-growers then no longer need per kilogram 45.5 MJbut 23.9 MJ of primary fuel.
Spanish tomato-growing still takes place in unheated greenhouses, just
asDutch growing inthe fifties and the beginning of the sixties.This uses little
energy but alsogivesa low production level.Butjust likethe Dutch growers in
those days,the Spanish growers will also have t o intensify production to keep
down the cost price. Becausetemperature isone of the limiting factors in the
main season,Spain will also have to heat slightly in the future. Inview of the
similarity in climatic conditions, Spanish energy consumption will thus arrive at
the present Israeli level:some 12.9 MJ per kilogram of harvested product. In
combination with the Dutch useof reject heatthe Netherlands would then still
use only t w o instead of thirteen times as much primary fuel per kilogram of
tomatoes asin Spain.
In Israeltoo, people are looking for alternatives for fossil fuels. In Israel's
Arava valley anumber of holdings have started t o useterrestrial heat. But for
the year-round cultivation of rosesin Israel the too high summer temperature
isthe limiting factor. This meansthat cooling isnecessary inthe summer. Ter14

restrialheatisdifficultto useforthatefficiently.Adisadvantageofthischosen
strategywill bethatenergyconsumptionwill increasestrongly,forcoolingthe
greenhousewill alwaysdemand moreenergythan heating it.
Inthe Dutchsituation light isamongothersalimiting factor for further
intensification. It istrue that inthe useof assimilation lighting for rosesincreasesgasconsumptionstrongly.Butontheholdingswiththe most intensive
cultivation systemsproduction increaseseven more strongly.Asaresult, the
energyefficiency becomes better.
5.2 Plant protection agents
ForDutchtomatoes integratedcontrol of insectsispracticallystandard.
Alltomato-growers makeuseof biological control.Useof insecticide istherefore particularly low. However,the useof fungicide isstill hardlyfalling. Specialistsarehopingfor break-throughs inthisarea.
Inornamentalcultivationreductionofthe useofagentsisgoingon with
greater difficulty.Adviceandresearchhaveto bringforward newapproaches.
Muchisexpectedof large-scaleprojects like MPS(Environment Projectfor OrnamentalCultivation)andMBT(EnvironmentallyConsciousCultivation),which
tryto establishalink between environment and market.
Insoutherncountriesenvironment isyet hardlyanitem.However,close
attention ispaidto market requirements concerning productsafety.Residue
standardsarefor instancestrictlysupervised.Andyet it maybeexpected that
notably IsraelandSpainaregoingtowork intheshorttermatamoreenvironmentallyconsciouscultivation,obligedto dosobygovernments and markets.
Forexamplethe 'Albert Heijn''Controlled Growing' project isalready making
requirements of the environmental conditions on the holdings of Spanish
grower-suppliers.
Giving up soil disinfection forms afirst step for southern countries towardsenvironmentally consciouscultivation.Thiscanbedone byswitching to
anartificial growing medium(substrate).A number of largeSpanish holdings
arealreadyswitchedtosubstrate.Inaddition,muchcanbegainedfrom better
hygieneontheholding,improvedsprayingmaterialsandtechniques,andmore
curative instead of preventive spraying. Heating the greenhouses would be
veryusefulto reducethe levelof fungicides input. Fungicidareamajor problem inthe south becausethe principal production period falls inthe winter,
with corresponding coldnightsandhigh humidity.
Biologicalcontrolanduseofselectiveagentsarethe nextstep.Theproducersof natural enemiesarealready preparedfor that. It isto beexpected
that the Netherlands will maintain a leading role in this area because of its
moderate climate.
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6.

Conclusion

Perkilogram of tomatoes the Netherlands consumesthree times as much
direct energy as Israel.With respect to Spain and Morocco this iseven ten t o
seventeen times higher.
For rosesthose ratios are much more favourable through the high production per square metre in the Netherlands, the need in Israel and Morocco
t o prevent the minimum temperature in the greenhouse from falling below
18°C,and becausetransport from southern countries hasto bedone byair. The
difference in energy use is here 9to 12%t o the disadvantage of the Netherlands.
As regards plant protection agents the Netherlands scores much better
than southern countriesfor tomatoes and roses.Thisisbecause of a temperate
climate, better management and the higher production intensity per square
meter. Per unit of product Israel usesfive to seventimes more. For Spain and
Morocco that isat least nine to thirteen times.This isexclusive of soil disinfection.
From an environmental point of view the situation promises to become
more favourable for the Netherlands. In its highly intensified production processthe useof energy iseasierto optimize (for instance with assimilation lighting) and use of purchased (reject) heat can reduce the use of primary fuel by
50%. The intensification path on which the southern countries are located
promises for the time being to call for more rather than for lessenergy input.
The useof chemical agents will decrease both in the Netherlands and in
the southern countries.Through climatic differences the use insouthern countries will remain structurally higher.

7.

Discussion

Not only the use, but also the emission of derivatives of the input of
means of production pollutes the environment. The useof Dutch natural gas
ismore environmentally friendly than the useof oil,and the glass used in the
Netherlands hasa longer lifetime than plastic, which hast o be replaced every
three years. Both manufacturing processes call for large input of energy, just
like the substrate material much used inthe Netherlands.
Research must therefore be done not only into direct energy and pesticidesbut also into the environmental burden of the kinds of fuel and chemical
agents used, into the pollution by other means of production of the environment suchasfertilizers andwater, and into the environmental pollution in the
pre- andthe post-production phase,suchasmanufacture of the means of production used and packaging for marketing. One might envisage the LCA (life
cycle analysis) method,which hasbeen developed to determine the total environmental burden of a product.
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1. INLEIDING

1.1

Achtergrond

De beschermde tuinbouw kent per eenheid oppervlak een hoog productieniveau, maar ook een hoge inzet van productiemiddelen zoals arbeid, kapitaal en productiemiddelen als gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en
energie. Sommige van deze middelen worden tijdens het productieproces niet
geheel verwerkt en leiden daarom tot belasting van het milieu. Het teveel aan
voedingswater stroomt, met de daarin opgeloste meststoffen, de kas uit; een
deel van de gebruikte bestrijdingsmiddelen verlaat de kasvooral via verdamping; en gebruik van fossiele brandstoffen gaat gepaard met de emissie van
onder andere koolzuurgas.
Overal kampt de beschermde tuinbouw met deze problemen.Wel kent
elk productiegebied relatieve voor- en nadelen.Zo betekent een hogere temperatuur dat er minder gestookt hoeft te worden. Maartegelijk kan een hogeretemperatuur ook gepaard gaan met een hogere ziektedruk. Natuurlijk zitten deverschillen niet alleen in externe omstandigheden: eenverschil in managementniveau kan bij gelijke productieomstandigheden aanzienlijke verschillen geven.
Omdat economische activiteiten in toenemende mate beoordeeld worden op hun belasting van het milieu ishet interessant nate gaan hoezeer productiegebieden verschillen in het gebruik van milieubelastende middelen. In
dit onderzoek doen we dat voor directe energie en gewasbeschermingsmiddelen bij tomaten en rozen. Enwel voor Nederland, Israël,Spanje (continent en
Canarische Eilanden) en Marokko.
Bij groente en snijbloemen zijn tomaten respectievelijk rozen de belangrijkste producten die door meerdere landen op de internationale markt worden afgezet. Voor de tomaat zijn Nederland, Spanje en Marokko de grootste
aanvoerders op deWest-Europese markt. Israëlexporteert maar beperkt tomaten. Nederland en Israël zijn de belangrijkste aanvoerders van rozen. Marokko
exporteert weinig rozen.
Qua energie wordt ook gekeken naar hettransport naar het consumptiegebied. Alsconsumptiegebied isgekozen voor Frankfurt, centrum van een van
de belangrijkste exportmarkten.

1.2

Doel

Beschermde tuinbouw iseen belangrijke economische activiteit in bijna
alle landenvan de EUen haar directe periferie.Van milieubelasting op internationaal niveau is nog betrekkelijk weinig bekend.Voor een zinvolle discussie
17

over mogelijke of wenselijke verschuivingen naar locaties waar de productie
minder milieubelastend zou zijn, isgroter inzicht nodig in de milieubelasting
van de diverse productiesystemen in de diverse regio's.
Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in het gebruik van energie en
gewasbeschermingsmiddelen. Door dit af te zetten tegen het productieniveau
in de betreffende regio's kan een indruk verkregen worden van het verschil in
efficiëntie. Het onderzoek is dus gericht op gebruik en niet op emissie. Het
onderzoek is evenmin gericht op economische en organisatorische aspecten
van de onderlinge concurrentiepositie van de betrokken landen.

1.3

Methode

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van literatuurstudie, raadpleging
van specialisten, en werkbezoeken aan productiebedrijven, toeleverende bedrijven, voorlichting en andere instanties in betrokken landen. De onderlinge
vergelijking isgebaseerd op het gebruik per eenheid product, dit wil zeggen
door te kijken naar de efficiency van het gebruik.
Om een representatief beeldte verkrijgen,isniet gekeken naar de bedrijven die toonaangevend zijn in een gebied, maar naar de bedrijfstypen die representatief zijn voor het exportpakket.
De meeste landen beschikken niet over gegevens van representatieve
groepen bedrijven. Waar mogelijk is daar gebruik van gemaakt. Voor een
kwantitatief inzicht in het productieniveau van een land of regio moet men
zich echter vaak behelpen met een vergelijking van detotale productie en het
totale beteelde oppervlak.
Bijenergie wordt alleen gekeken naar het directe energiegebruik tijdens
het productieproces op het tuinbouwbedrijf en tijdens het transport naar
Frankfurt. Dit wordt uitgedrukt in megajoule (MJ).
Bij gewasbeschermingsmiddelen wordt alleen gekeken naar het actieve
bestanddeel: de zogenaamde "werkzame stof". Zo wordt gecorrigeerd voor
verschillen in concentraties. Verschillen in bijvoorbeeld giftigheid, mobiliteit of
persistentie zijn niet verwerkt. Eenmeetlat om de milieueffecten van uiteenlopende middelen onderling te kunnen vergelijken, isin ontwikkeling maar nog
niet beschikbaar.
Hoofdstuk 2gaat inop degerealiseerde productieniveaus vandeverschillende landen en de groei daarvan. Hoofdstuk 3en 4 behandelen het gebruik
van energie en gewasbeschermingsmiddelen per land. Hoofdstuk 5gaat in op
belangrijke toekomstige ontwikkelingen die met name het gebruik van directe
energie en het gebruik van bestrijdingsmiddelen tijdens het productieproces
zullen beïnvloeden.
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2. PRODUCTIENIVEAUS

2.1

Inleiding

Dit hoofdstuk concentreert zichop het productieniveau van bedrijven die
representatief zijnvoor deop export gerichte productie vantomaten en rozen.
Omdeverschillen inproductieniveau enigszinste kunnen verklaren,wordt kort
ingegaan op teeltniveau, technische uitrusting, bedrijfsvoering, bedrijfs- en
sectorstructuur, en veranderingen in arealen en producties.
De beschrijvingen worden opgebouwd van een laag naar een hoog productieniveau: van opengrondsteelten via onverwarmde en licht verwarmde
naar zwaar verwarmde kassen.Daarbij wordt ingegaan op enkele factoren die
een cruciale rol spelen bij de groei van het opbrengstniveau, zoals temperatuur, rassenenteeltduur. Tot slotvolgt een resumerend overzicht van de gerealiseerde productieniveaus in de verschillende landen.

2.2 Productieniveaus bij tomaten
2.2.1 Van open naar beschermde teelt, Marokko en Spanje
Tot voor kort werden inMarokko alletomaten indeopen grond geteeld.
Maar enkele jaren geleden begon de Marokkaanse teler over te schakelen op
onverwarmde kassen:eenvoudig geconstrueerde kassen, bedekt met plastic.
Het microklimaat in zo'n kas isveel gunstiger voor de tomaat dan in de open
grond. Zo ligt detemperatuur er 4tot 5°Choger, wat in Marokko vooral in de
winter welkom is.Dewinter isnamelijk de belangrijkste productieperiode voor
de Marokkaanse tomatenexport.
In de onverwarmde kassen steeg de tomatenproductie van 6 naar 10
kg/m 2 . Nog belangrijker was dat het percentage exportgeschikte tomaten toeTabel2.1 Areaal tomaten, totale productie en oogstomvang per m2 grond in Sous-Massa,
1992/93,Marokko
Productiewijze

In kassen
In open g r o n d

Areaal
hectare

1.485
940

Productie

Export

totaal
tonnen

per m 2
kg

totaal
tonnen

148.500
56.400

10,0
6,0

82.486
15.647

per m 2
kg
5,6
1,7

Bron: (ORMVA, 1994).
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nam van 28 naar 56 (tabel 2.1). Dit is belangrijk omdat in Marokko geëxporteerde tomaten veel meer opbrengen.
Op het Spaansevasteland isal langer ervaring met het telenvan tomaten
in met plastic bedekte kassen.Door aanpassingen - iets hoger, betere ventilatie, betere teeltbeheersing - isde productie daar opgelopen t o t gemiddeld 13
kg/m 2 (A.E.A., 1989 t/m 1994; Valencia Fruits, 1993). Murcia en Almeria zijn
toonaangevend voor exporttomaten (bijlage 1). In Murcia zijn de bedrijven
moderner en groter van opzet dan in Almeria. Men haakt daar sneller in op
technische ontwikkelingen en op de markt (Fernandez, 1992;Canton, 1993).
Op de Canarische Eilanden bedraagt de gemiddelde oogstomvang 12
kg/m 2 . Hier werkt men met zogenaamde netkassen.Deze zijn bedekt met fijnmazige netten.Deklimatologisch omstandigheden zijnop de Canarische Eilanden duidelijk anders dan op het Spaanse vasteland.
2.2.2 Naar een optimale gewastemperatuur, Israël en Nederland
Eenvolgende stap in hetopvoeren van het productieniveau isnog verder
tegemoet te komen aan de optimumtemperatuurbehoefte van de tomatenplant, ook in landen alsSpanje, Marokko en Israël.Detomaat gedijt het beste
(zowel qua productie als kwaliteit) bij een temperatuur van minimaal 18 t o t
19 °C. Niet alleen in Noordwest-Europa maar ook rond de Middellandse Zee
liggen de temperaturen hier in de winter ver onder. In Israël gaan meer en
meer tomatentelers, met name zij die voor de export produceren, licht bijverwarmen zodra de temperatuur inde kasonder de 11à 12°Ckomt. De productie loopt hiermee op t o t gemiddeld 20 kg/m 2 .
In Nederland gaat men nog verder enwordt gedurende het helejaar een
voor detomaat optimaal temperatuursniveau aangehouden van 18à 19°C.De
Nederlandse tuinder werkt met betere kassen met hogere lichtdoorlatendheid
en een veel betere klimaatbeheersing. Hij houdt een langere teeltduur aan;
paststeeds meer verhoogde koolzuurgasdosering toe;voerde substraatteelt in
en verbeterde het algemene management.
In 1950bedroeg de Nederlandse handelsproductie 75miljoen kgop 1.110
ha: 6,8 kg/m 2 kas. In 1970 was dat 392 miljoen kg op 3.339 ha: 11,7 kg/m 2 .
Sindsdien nam het areaal af, maar nam de productie per vierkante meter aanzienlijk toe. In 1992bedroeg de handelsproductie 652 miljoen kg op 1.505 ha:
43,3 kg/m 2 (bijlage 2).
2.2.3 Temperatuur
Inde winter isde gemiddelde etmaaltemperatuur in Almeria 12,3 °C bij
een gemiddeld maximum van 16,1en een gemiddeld minimum van 8,6 °C(tabel 2.2). Inclusief het kaseffect van 5°Cisdit te koud voor de tomaat: het gemiddelde minimum ligt zelfsver beneden het gewenste optimum van 18à 19
°C. De meeste nachten, en vooral de vroege ochtenden, ishet meestal veel te
koud. Detotale warmtesom blijft aanzienlijk beneden het optimum.
In Rabat is het in de winter gemiddeld bijna één graad warmer dan in
Almeria. InJeruzalem zijn de winters duidelijk kouder. In Nederland blijft de
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Tabel2.2

Temperaturen in de onderzochte gebieden (graden Celsius)
Almeria

Gem. min. temp
Gem. max. temp.
Gem. temp.

Rabat

winter

lente

zomer

herfst

winter

lente

zomer

herfst

8,6
16,1
12,3

12,6
19,9
16,3

20,3
27,8
24,0

15,9
23,1
19,5

9,0
17,3
13,2

11,7
20,7
16,2

17,0
26,3
21,7

14,0
23,3
18,7

11,1
20,8
15,9

6,2
13,9
10,1

Jerusalem
Gem. min. temp.
Gem. max. temp.
Gem. temp.

5,9
13,7
9,8

10,6
22,8
16,7

16,9
30,2
23,5

De Bilt
14,5
25,9
20,2

-0,3
5,2
2,4

3,8
12,7
8,3

LasPalmas
Gem. min. temp.
Gem. max. temp.
Gem. temp.

15,2
21,3
18,3

16,1
21,9
19,0

19,7
25,0
22,3

19,4
25,4
22,4

Bron: CABO/TPE,1991.

temperatuur in zowel winter als lente ver beneden het optimum van de tomaat. DeCanarische Eilanden sluiten met een gemiddelde minimumtemperatuur van 15,2 en een maximum van 21,3 °C(Las Palmas) het meest aan bij de
warmtebehoefte van de tomaat.
Inde zomer ishet in Spanje veel te heet voor tomaten in kassen. Las Palmas kent een iets lager maximum, maar toont verder hetzelfde beeld als Almeria. Ook in Marokko en Israël liggen de zomertemperaturen te hoog. De
Nederlandse zomers sluiten goed aan bij de warmtebehoefte van tomaten.
Tussen Spaanse regio's bestaan duidelijke verschillen. In Murcia, dat ten
noorden van Almeria ligt, wordt eerder geplant en geoogst dan in Almeria. In
'92/93 liep het exportseizoen van beide regio's van oktober t/m mei,maar voor
Murcia ligt het accent op de periode half oktober t o t januari en voor Almeria
op februari-maart (bijlage 1).Dit isterug te voeren op klimatologische verschillen: Murcia kan eerder planten omdat de maximumtemperaturen daar in de
nazomer wat gematigder zijn. Deonverwarmde teelt van Almeria heeft voordelen in de winter, omdat de minimumtemperatuur dan 2,4 °Choger ligt dan
in Murcia.
Ook Marokko, IsraëlenNederland kennen regionale temperatuurverschillen die het teeltplan beïnvloeden.Zo isdewintertemperatuur in kustgebieden
(Bet Dagan in Israël, Naaldwijk in Nederland, Rabat in Marokko) hoger dan
landinwaarts (Jeruzalem, De Bilt, Marakesh).
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2.2.4 Aangepaste rassen
Met nieuwe rassen is het teeltseizoen aanmerkelijk te verlengen. In de
jaren zeventig en tachtig wist Nederland het oogstseizoen fors te vervroegen
door rassente gebruiken die ook onder lichtarme (leeswinterse) omstandigheden goed gedijden (bijlage 3).Zo kon Nederland sterk profiteren van de destijds hoge prijzen in het begin van het seizoen (maart-mei).
Zuid-Europa profiteerde afgelopen jaren sterk van een heel nieuw type
tomaat; de zogenaamde longlife rassen.Dezezijn langer te telen,geven hogere fysieke opbrengsten en zijn beter vervoerbaar over lange afstanden. Het
longlife ras Daniela leverde de bedrijven een productiestijging op van tegen
de 50%. Dit ondanks het feit dat dit ras iets later in productie komt. De marktprijs bleef hoog.Tegenover de sterke opbrengstverhoging stonden beperkte
kostenstijgingen. Daarnaast zorgde de lange houdbaarheid van de vruchten
van de longlife rassen,eerst Elena en nu met name Daniela, maar ook rassen
als Roncardo, dat het langdurig transport naar Noord-Europa minder problematisch werd. De opleving van de tomatenteelt in landen als Spanje moet
vooral begrepen worden uit het succesverhaalvan de longlife tomaat: de voordelen van de longlife rassen zijn door Spaanse en Marokkaanse producenten
en exporteurs goed uitgebuit. De komst van longlife rassenalsDurinta en Radja, die ook bij hogere temperaturen een goede kwaliteit leveren,versterkt de
mogelijkheden om het Spaanseexportseizoen te verlengen.Volgens FEPEX,de
Spaanse exporteursorganisatie, werd in de eerste twee weken van juni 1995
ruim 9 miljoen kg tomaten geëxporteerd, 3,5 miljoen kg meer dan het jaar
ervoor.
2.2.5 Korte en lange teelten
In Nederland nam het areaal onverwarmde tomaten indertijd toe t o t een
maximum van 1.421 ha in 1962.Daarna werd steeds meer overgegaan op verwarmde kassen.Deonverwarmde tomaten werden geplant van eind maart t o t
begin mei en de oogst liep van eind mei tot begin november (Verhaegh, 1969
en 1972). Momenteel worden de meeste Nederlandse tomaten geplant in
tweede helft van december (Vakblad Groenten en Fruit 1992 en 1993) en
wordt van dezelfde plant geoogst van maart tot eind november. Nederland
kent dus een lang teeltseizoen.
In zuidelijke landen ligt het hoofdseizoen in de winter. In augustus/september wordt geplant en de oogst valt van oktober/begin december tot
februari/april. In Spanje kan men minder lang van eenzelfde gewas blijven
oogsten als in Nederland. Klimatologische omstandigheden, ziektedruk en
teeltmanagement maken dat de gewassen sneller opbranden. Met de longlife
rassen weet een beperkt aantal telers echter al langer door te gaan. Met de
nieuwste longlife rassen gaat men ook wel over t o t een tweede planting in
januari om dan in maart met de nieuwe oogst te kunnen beginnen. Er is dan
sprake van twee korte teeltperioden.
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2.3 Productieniveaus bij rozen
2.3.1 Van open grond naar kassen,Spanje en Marokko
In Spanje worden rozen soms in de open lucht geteeld. Maar de productie isdan gering en de kwaliteit zo laagdat het product internationaal niet kan
concurreren. Dus ook in Spanje worden rozen nu geteeld in kassen. In 1991
betrof dat 485 ha. De Spaanse rozenproductie isvooral afgestemd op de binnenlandse consumptie. De Spaanse bloemenexport bestaat voor ruim 80% uit
anjers. Dejaarlijkse rozenexport schommelt rond de 100.000 kg (FEPEX, 1994),
op de internationale markt eente verwaarlozen hoeveelheid.Volgens de nota
"La producción de plantas ornamentales es en miles de plantas" worden in
Spaanse kassen zo'n 70 rozen/m 2 geproduceerd (Anonymus).
Ook in Marokko blijven productie en kwaliteit in onverwarmde kassen te
ver achter. Tussen 1985 en 1992 vond dan ook een structurele verschuiving
plaats naar verwarmde kassen.Volgens een studie van Grant over de Marokkaanse bloemensector varieert de rozenproductie nu van 30 t o t 60 bloemen
per m2.Dezespreiding wordt medeveroorzaakt door het alof niet verwarmen.
Volgens Grant kan een betere controle van het kasklimaat leiden t o t een verdubbeling van de productie, terwijl het percentage exporteerbare bloemen
dan opgevoerd kan worden van 46 naar 80%. Nog belangrijker acht hij de
mogelijkheid zodanig te plannen dat bloemen precies op de gewenste dagen
op de Europese markt aangevoerd kunnen worden (Grant et al., 1993; Mokhtari, 1988; Ginestet, 1987;Wright, 1993).
Roosentomaat verschillen sterk qua temperatuurgevoeligheid. Tomaten
zijn ook bij lageretemperaturen te telen en leveren altijd wel een hoeveelheid
product op die geschikt isvoor export. Maar voor (export)rozen wordt overal
een temperatuurgrens van 18°Caangehouden. De roos isoverigens ook gevoeliger voor hogere temperaturen.Volgens Israëlische experts worden rozen
bij kastemperaturen boven de 30°Congeschikt voor de export. Ook nachttemperaturen van boven de 20 °Czijn funest (Spanje).
2.3.2 Verlenging van het winterseizoen, Israël
In seizoen 1989/90 exporteerde Israël 150miljoen rozen. Daarna nam de
export toe door stijging van zowel het areaal als de productie per vierkante
meter. Het aantal exporteerbare rozen nam toe van 96 per m2in '89/90t o t 118
in '92/93: 23% in drie jaar. Volgens lokale specialisten isdeze stijging al jaren
gaande (Wiesel et al., 1992).
In de winter zijn de prijzen het hoogst, waarna ze in het voorjaar dalen
(Carmel, 1993).Veel telers mikken daarom op de korte winterperiode. Enige
jaren terug kon inderdaad volstaan worden met zo'n oogstperiode van drie
maanden. Maar omdat de prijzen daalden en de kosten stegen, werd het bedrijfseconomisch noodzakelijk om de oogstduurte verlengen. In Israël doen de
betere rozenbedrijven het steeds beter envallen aan de onderkant met name
die bedrijven af die er niet in slagen deteeltduur te verlengen. Het nettoresultaat iseenjaarlijkse toename van de rozenproductie met gemiddeld 5%.
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Tabel2.3
Jaar

1989/90
1991/92
1992/93

Areaal, export enproductiviteitsontwikkeling bij rozen
Areaal in
hectaren

geteeld in kassen inIsraël

Export in
miljoenen stuks

156
160
178

Productie in
stuks per m2

150
180
211

96
113
118

Bron: Israëlisch Ministerie van Landbouw.

Inde zomer worden in Israëlgeen rozen geoogst omdat de hitte dan een
slechte kwaliteit bloem geeft. De bloem blijft dan veel te klein. Daarom beperkt men zich 'szomerstot het gezond houden van het gewas en het prepareren voor het komend seizoen. Op zich al een hele klus want in de zomer
kampt men met een lage relatieve luchtvochtigheid en een grote ziektedruk.
2.3.3 Groot- en kleinbloemige rozen, Nederland
Vergelijking van detotale verkoop aan Nederlandse rozen en het areaal
volgens de Landbouw-Meitellingen van het CBSleert dat de productie per vierkante meter kasgrond istoegenomen van 154 in de eerste helft van de jaren
zeventig t o t 231 in het begin van de jaren negentig. Een stijging van 50% in
twee decennia (tabel 2.4).

Tabel2.4

Verkochteaantallensnijbloemen (Nederlandsproduct), areaalenproductie per m2
Productie
x1.000 st. a)

1970totaal
1980totaal
w.v. kleinbloemige
grootbloemige
1990totaal
w.v. kleinbloemige
grootbloemige
1992 totaal
w.v. kleinbloemige
grootbloemige
1993 totaal
w.v. kleinbloemige
grootbloemige

656.182
1.267.519
730.689
535.090
1.968.738
1.340.888
543.907
2.096.966
1.450.744
554.313
2.056.166
1.436.887
535.924

a)Totaal inclusief grootbloemige, kleinbloemige entrosrozen.
Bron: PVS,CBSenVBN.
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Areaal
hectare

Productie
per m2

422
766

155
165

-

-

889
500
333
894
517
328
898
517
326

221
268
163
234
281
169
229
278
164

Daarbij moet wel onderscheid gemaakt worden tussen groot- en kleinbloemige rozen. Bijgrootbloemige ligt de productie per vierkante meter veel
lager en is ook het aantal rozen per volume-eenheid transport veel kleiner.
Begin jaren negentig bedroeg de productie bij grootbloemige rozen 162. Bij
kleinbloemige was dit 281 per m2.
Tussen 1980en 1993 liep het aandeel kleinbloemige in het assortiment
op van 58 naar 73%van detotale rozenproductie.Tros-en minirozen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Het aandeel grootbloemige rozen daalt dus
sterk. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat steeds meer soorten t o t de
kleinbloemige worden gerekend.Dekleinbloemige rooswaszo'n 15jaar terug
duidelijk kleiner (bijlage 3).
De import vertoont een andere verhouding: daarin liep het aandeel
grootbloemige sinds 1991opvan29 naar36% in 1993.Tussende importlanden
treden behoorlijke verschillen op. Het Israëlische assortiment is voor 15%
grootbloemig, maar voor Marokko ligt dat percentage boven het gemiddelde
(Roos, 1990-1992).

2.4 Hogere productieniveaus en dynamiek van regio's
Inliteratuur envakbladenworden nogaleensproductieniveaus genoemd
die sterk afwijken vande hierboven genoemde. Ditwordt veroorzaakt door de
heterogeniteit aan de productiekant. In Nederland halen de tomatenbedrijven
met de hoogste opbrengst eenoogstvan boven de 50kg/m 2 :11t o t 12kg meer
dan de bedrijven met de laagste opbrengsten. Bedrijfsgrootte, bedrijfsuitrusting, tijdstip van planten en oogstbeëindiging zijn voor deze twee groepen
bedrijven nagenoeg gelijk. Het zijn vooral de verschillen in management die
de grote verschillen opleveren. Voor Marokkaanse exporttomaten worden
soms cijfers genoemd van 15t o t 18 kg/m 2 kasgrond.Op een enkel bedrijf zal
dat zeker voorkomen, maar alsalle bedrijven dit niveau zouden halen, zou de
Marokkaanse export zeker 3-maal zo hoog uitvallen.
InIsraëlis124rozen per m2kasgrond representatief voor alle rozenbedrijven. Maar voor de beter geleide bedrijven schatten experts de gemiddelde
productie op 180 rozen per m2.Bij zware assimilatiebelichting lopen in Nederland dejaaropbrengsten bij het rasFriscoop tot 614bloemen per m2 (Vernooy,
1993).
In de toekomst zal de productie per vierkante meter overal toenemen.
Maar de achtergronden verschillen. Door overgang van open grond naar kas
wist Marokko zowel bijtomaten als rozen de productie en vooral de kwaliteit
opte voeren.Bijrozen blijkt dit nietvoldoende en isverwarming van de kassen
nodig. Bijtomaten zorgden de longlife rassen zowel in Marokko als in Spanje
voor een geweldige sprongvoorwaarts. Deproductie per vierkante meter nam
in korte tijd met 50%toe. In Israël zijn de meeste bedrijven met rozen kleiner
dan een halve hectare en poogt men de productie op te voeren door het
oogstseizoen te verlengen. Enondanks hun zeer hoge productieniveau weten
ook de Nederlandse telers hun productiviteit nog steeds verder op te voeren.
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Overigenszijn regionale verschillen nietalleente verklaren uit klimatologische, technische en economische factoren. De menselijke factor is ook van
groot belang:hetontwikkelingsniveau,degroepscohesie,ende ondersteuning
vanuit de omgeving. Op productieniveau isin Nederland het netwerk rond de
individuele teler sterk ontwikkeld. Dit wordt wel aangegeven met de term
centrumfunctie (Verhaegh, 1975 en 1979). Israël kent een zeer sterk ontwikkeld afzetapparaat. De informatie-uitwisseling tussen markt en individuele
teler isgoed georganiseerd. In de verschillende Israëlische concentratiegebieden speelt de voorlichting een belangrijke rol in de informatie-uitwisseling
tussen bedrijven onderling. Spanje maakt een sterke ontwikkeling door met
de productie en export van tomaten. Dat geldt - in minder grote mate - ook
voor andere vruchtgroente.Spanjewerkte het laatstedecennium hard aan een
betere afzetstructuur. In Marokko isvooral de afzet goed georganiseerd.

2.5 Samenvatting productieniveaus en conclusies
Tabel 2.5 vat de genoemde productieniveaus samen.Opvallend isdevaste verhouding infysieke hoeveelheden tussende landen.Voor beide gewassen
zit Israëlop ongeveer de helft vanhet Nederlandse niveau,Spanjeop iets meer
dan een kwart en Marokko op iets minder dan een kwart.

Tabel2.5

Productieniveausbij tomaten enrozen,1993/94
Rozen(st/m2)

Tomaten
kg/m2

Nederland
Israël
Spanje (Peninsula)
Canarische Eilanden
Marokko

43,3
20,0
13,0
12,0
10,0

kleinbl.

grootbl.

281

162

-

-

gemengd
231 a)
124 b)
70

-

55

a) Deverhouding van grootbloemig tot kleinbloemig is27 :63;b) Deverhouding van grootbloemig tot kleinbloemig is 15:85.
Bron:LEI-DLO.

Genoemde productieniveaus zijndoorgaans gebaseerdop landelijke arealen en landelijke producties.Voor Nederland zijn ook gegevens bekend over
representatieve groepen van bedrijven, zoals het Bedrijven-lnformatienet van
LEI-DLOen het DART-project. Het dertigtal gespecialiseerde tomatenbedrijven
in het Bedrijven-lnformatienet hadover dejaren 1990/92 een gemiddelde jaarlijkse productie van44,1kg/m 2kasgrond.De in kleinbloemige rozen gespecialiseerde bedrijven haalden gemiddelde 305 rozen per m2kasgrond.Voor grootbloemige rozen was dit 174 rozen per m2. Deze cijfers liggen dus wat hoger
dan berekend op basisvan landelijk verkochte aantallen en totale arealen: bij
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rozen 9à 11% en bijtomaten zo'n 5%. Dit iste verklaren uit verschillen inspecialisatieenbedrijfsomvang:inde LEI-DLO-steekproevenworden bedrijven met
een te grote gemengdheid met andere takken van land- entuinbouw en zeer
kleine bedrijven buiten beschouwing gelaten. In het vervolg van dit rapport
wordt niettemin gerekend met deze representatieve groepen van bedrijven,
omdat daarvan niet alleen de fysieke productie maar ook het verbruik van
energie en gewasbeschermingsmiddelen bekend zijn. Eventuele afwijkingen
zullen gering blijven daar het Bedrijven-lnformatienet 88% van het landelijk
areaal glasvertegenwoordigd. Gegevens die uit het DART-project komen zijn
gebaseerd op een aselecte steekproef binnen het product. Ook hier is een
maximale areaalsrepresentativiteit verzekerd.

27

3. DIRECTE ENERGIEGEBRUIK

3.1

Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt het directe energiegebruik bij tomaten en rozen. Paragraaf 3.2 gaat in op het directe energieverbruik bij de productie en
de efficiëntie daarvan.Paragraaf 3.3 doet dat voor hettransport. Paragraaf 3.4
bekijkt de efficiëntie van het directe energieverbruik bij productie en transport
samen.

3.2 Gebruik van directe energie tijdens de t e e l t
3.2.1 Nederland
In Nederland wordt 62,5 m3aardgas per m2 kasgrond verstookt ter optimalisering van detemperatuur en andere kasklimaatfactoren zoals het verlagenvande luchtvochtigheid,hetstimulerenvandeverdamping en het doseren
van C0 2 . In de zomer wordt 60t o t 70% van de ingebrachte energie gebruikt
voor die "andere" factoren (Rijsdijk, 1996).In de winter kosten die nauwelijks
"extra" stook. Daarnaast wordt 7,7 kWh per m 2 kasgrond aan elektriciteit betrokken van het openbare net. Injoule uitgedrukt geeft dit eentotaal energieverbruik van 2.006 MJ/m2.Bij een productie van 44,1 kg komt dit neer op 45,5
MJ per kilogram tomaten (tabel 3.1 en bijlage 4).

Tabel3.1 Efficiëntie vanhet directe energiegebruik bij deproductie vantomaten en rozen
in Nederland, basisjaren1990t/m1992
Product

Gasverbruik
in m3 perm2

Elektriciteit in kWh
perm2

Totaal
energie
in MJ a)
perm2

Fysiekeproductie per
m2 in kg
resp.stuks

Productieefficiency
in MJper kg
resp.per stuk

Tomaat

62,5

7,7

2.006

44,1

45,5

Roosbij een
verhouding b)
27/73
15/85

58,1
58,7

11,4
12,0

1.880
1.901

270
285

7,0
6,7

a) 1 m3gasisgelijk aan31,65 MJen kWhaan3,6 MJ;b) Dit betreft deverhouding in aanvoer
vangroot- enkleinbloemige rozen op de Nederlandse veilingen (27/73),deverhouding 15/85
komt voor bij de Israëlische export.
Bron: Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO;vergelijking van bedrijfsresultaten.
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De productie van een roos kost zo 7,0 MJ.Dit bij een landelijke aanvoerverhouding van 27%grootbloemige en 73% kleinbloemige rozen.Als we ten
behoeve van de vergelijking corrigeren voor de Israëlische verhouding (85%
kleinbloemig), dan komen we voor Nederland uit op 6,7 MJper roos (tabel 3.1
en bijlage 5).
3.2.2 Zuidelijke landen
Indeze paragraaf beschrijven we eerst de energiesituatie in de zuidelijke
landen naar gebruik en naar energiesoort alvorens inte gaan op de relatie met
de gerealiseerde productie.
3.2.2.1

Beschrijving energiegebruik

InIsraëlduurt destookperiodevan midden november tot detweede helft
van maart. De exacte grenzen hangen af van de weersomstandigheden. De
benodigde hoeveelheid brandstof wordt bepaald door de strengheid van de
winter, bedrijfsomstandigheden en locatie.In Israël heeft een aantal bedrijven
geen plastic folie als kasdek maar harde polycarbonaat platen. Deze hebben
een sterk isolerend vermogen van 30 t o t 35%. Daar staat tegenover dat ze
duur zijn en de hoeveelheid instraling sterk reduceren. Net als in Nederland is
het daglicht in Israël in de winter een beperkende factor.
Meerdere bedrijfsbezoeken enstatistische bedrijfsgegevens wijzen uit dat
in Israël inde genoemde stookperiode 13tot 15kg zware olie per m2kas nodig
is om de temperatuur op minimaal 18°Cte houden (Wiesel et al., 1992). Als
een minimumtemperatuur van 11à 12°Cvoldoet, zoals bij de tomaat, dan is
een derde van deze hoeveelheid voldoende. Volgens Segal is in Israël 12 à
15kg olie per m2nodig om de kastemperatuur op 10à 15°Cte houden,bij een
verwarmingscapaciteit van 110-165 w/m 2 (Segal, 1989).
Alle rozen die vanuit het Middellandse zeeklimaat worden geëxporteerd
naar de kwaliteitsbewuste markt in Noordwest-Europa komen uit verwarmde
kassen, waarin een minimumtemperatuur wordt nagestreefd van 18 °C. De
Israëlischetomatenbedrijven die zichop export richten,verwarmen hun kassen
licht, omdat dat de productie en kwaliteit sterk verbetert.
In Spanje (vasteland en Canarische Eilanden) en Marokko worden tomaten geteeld inonverwarmde kassen.OpdeCanarische Eilandenworden daarbij
netten als kasbedekking gebruikt in plaats van plastic. Netkassen hebben veel
klimaatsvoordelen boven met plastic bedekte kassen,maar ze zijn slechts mogelijk als de nachttemperatuur niet te laag wordt. Op het Spaanse vasteland
ishet verschiltussen dag-en nachttemperatuur al zo groot dat plastic gedekte
kassen noodzakelijk zijn. In onverwarmde kassen met weinig ventilatiemogelijkheden kan het temperatuurverschil tussen dag en nacht daar oplopen t o t
25 °C.Op de Canarische Eilanden en in Nederland isdat niet meer dan 10°C,
wat een groot voordeel isvoor het telen van tomaten.
Het verwarmen van kassen gebeurt in de zuidelijke landen overwegend
met heteluchtkachels. In Israël gebruikt 20%,met name rozenbedrijven, warm
water dat via een buizenstelsel in de kas gebracht wordt. In de Arava-vallei
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maken enkele bedrijven gebruik van aardwarmte. Vanwege de hoge uitstraling bij heldere nachten hebben veel bedrijven moeite om met het geïnstalleerd vermogen de gewenste temperatuur in de kaste realiseren.
In Marokko was in 1992 38,5 ha kas verwarmd. Volgens Grant is op de
betreffende bedrijven, ondanks de veel hogere productiekosten, ook sprake
van veel hogere opbrengsten, zowel door een veel hogere productie per vierkante meter als door de mogelijkheid op het gewenste moment te kunnen
oogsten. "Tien jaar terug", zo stelt Grant, "werd 60% van de Marokkaanse
rozen in de open grond geteeld en 35% in onverwarmde kassen. Inmiddels
komen rozen in de open grond nauwelijks meer voor en lijken verwarmde kassensteeds meer inzwang te komen. Het isgoed voorstelbaar dat we in Marokko aandevooravond staanvaneenvolledige overgang naar temperatuurgeregelde en geventileerde kassen (Grant et al., 1993).Volgens Ginestet komt de
productie in een Tombarello-kas uit op 50 stuks per m2 als die kas verwarmd
wordt. Tombarello ishet beste kastype van dit moment in Marokko. Ginestet
berekende dat van de totale kosten van 64,25 Franse francs er 10,0 verwarmingskosten betreffen (Ginestet, 1987). In een kostprijsberekening van het
Marokkaanse landbouwministerie bedragen destookkosten 24%vande totale
kosten (Grant et al., 1993).
Naastfossiele brandstof voor hetverwarmen van kassenisinde zuidelijke
landen ook energie nodig voor onder meer kleinere elektrische motoren voor
bijvoorbeeld een druppelirrigatiesysteem, koeling van het geoogst product,
ventilatie en C0 2 -verrijking. De betere rozentelers in Israël gebruiken propaangas om C0 2 te doseren.
Koelen isenergie-intensief. In Marokko worden rozen direct na de oogst
in een koeling gebracht op het bedrijf. Israël kent een gesloten koelsysteem
van producent t o t en met het eindstation waar de bloemen het vliegtuig ingaan voor export.
In zuidelijke landen loopt de temperatuur overdag snel op, ook in de
winter. Er iseen behoorlijke tempertuursverlaging mogelijk door natuurlijke
of kunstmatige uitwisseling met de buitenlucht die over het algemeen 5°Clager is dan de binnentemperatuur. Israël zet veelal ventilatoren in voor deze
koeling. InIsraëlwordt bijtomaten meer nog dan bij rozen energie voor ventilatie gebruikt. Tomatenkassen zijn potdicht gemaakt om schadelijke insecten,
zoalsdewitte vlieg,teweren.Dezeafgeslotenheid geeft nog een extra temperatuurverhoging van enkele graden. Inde nieuwere kassenwordt steeds meer
gewerkt met insectenwerend gaas aan de zijkanten, zodat daar het plastic
zonder problemen kan worden opgerold. Uit interne Israëlische bedrijfsoverzichten blijkt het elektriciteitsverbruik daar zo'n 15 kWh per m2te zijn (Wiesel
et al., 1992).
In Spanje en Marokko behoren ventilatoren niet t o t de standaarduitrusting. De kassen worden hier vooral gekoeld door het plastic in de zijgevels al
of niet mechanisch optetrekken.Deuitwisseling vandewarmere kaslucht met
de buitenlucht gaat zo erg moeizaam. In Murcia gebruikt men moderner kassen dan in Almerïa.
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3.2.2.2

Energiegebruik in relatie tot de gerealiseerde productie

Tomaten uit Israël vragen tijdens de productie 12,9 MJ/kg aan directe
energie (tabel 3.2). In de onverwarmde kassen van Spanje en Marokko is het
energiegebruik veel lager: 1,4t o t 1,8 MJ/kg.

Tabel3.2

Efficiency vanhet directe energiegebruik bij deproductie vantomaten en rozen
in zuidelijke landen
Tomaten
Israël

Verwarming (kgzware olie a))
Ventilatie endergelijke (kWh)
Energiegebruik uitgedrukt inMJ
Productie (kg)
Productie-efficiency in MJper kg

Spanjed) Can.Eil.

Marokko

5
15
257
20
12,9

18
13
1,4

18
12
1,5

18
10
1,8

Rozen
Israël
Verwarming (zware olie,dieselc))
Ventilatie en degelijke (kWh)
C02-dosering (kg propaan b))

14
15
0,75

Energiegebruik uitgedrukt inMJ
Productie (stuks)
Productie-efficiency in MJper steel

639
124
5,2

Spanje d)

342
70
4,9

Marokko

271
55
4,9

a) 1kgzware olie isgelijk aan40,5 MJ;b) 1liter propaan isgelijk aan23,8 MJ;c) 1liter diesel
isgelijk aan 36,2 MJ;d) Peninsula.
Bron: LEI-DLO.

Marokko en Spanje gebruiken ook in rozen weinig brandstof, maar wel
bij een eveneens geringe productie. Israël komt met een hogere productie uit
op een praktisch gelijk energieverbruik per steel: 5,2tegenover 4,9 MJ inSpanje en Marokko (tabel 3.2).

3.3 Gebruik van directe energie bij transport
3.3.1 Tomaten
Het transport naar Duitsland geschiedt met vrachtwagens, of eerst per
schip en dan per vrachtwagen. Een gekoelde vrachtwagen verbruikt 39 liter
diesel om 17 ton zuivere vracht tomaten over 100 km te vervoeren. Dit is
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39,0*36,2 = 1.412 MJ. Navraag onder transportbedrijven leert dat hier 51
MJ/100 km bijkomt voor rusttijden op lange afstanden. Uitgedrukt perton-km
wordt dit (1412+51)/(17*100) = 0,86 MJ.
De afstand Almen'a-Frankfurt bedraagt 2.071 km (DPS,1995). Bij een gemiddelde beladingsgraad van 85% kost het transport van 1kg tomaten dan
(2,071*0,86)/0,85 = 2,1 MJ.Vanuit het Marokkaanse Agadir (2.900 km) is dat
2,9 MJ.Overigens gaat een derde van de Marokkaanse export per boot naar
West-Europa. Vanuit TelAviv gaat het eerst per boot naar Marseille en vervolgens pervrachtwagen naar Frankfurt. Goedvoor 1,8 MJ/kg:relatief gering omdat het energieverbruik bij zeetransport slechts 0,2 MJ per ton-km bedraagt.
Vanuit West-Nederland kost het transport van een kilogram tomaten naar
Frankfurt 0,4 MJ aan directe energie.
3.3.2 Rozen
Snijbloemen worden over lange afstanden alleen per vliegtuig vervoerd.
Deexport van rozen uit Spanje iste verwaarlozen en wordt hier verder buiten
beschouwing gelaten.
Israël gebruikt in eigen beheer Boeings van het 747 Cargo-type. Deze
hebben een maximale belading van 114 t o n . Bloemen zijn volumineus: met
louter bloemen zou er maximaal 76,5 ton in kunnen. Vandaar dat voor bloemen altijd een volumerestrictie geldt. Andersom geldt dat ook voor een relatief zwaar product als tomaten: met louter tomaten zouden er lege posities
ontstaan. Men probeert steedseenzodanig volumegewichtmix te bereiken dat
het maximale Startgewicht benaderd wordt.
Ingevalvan bloemen alshoofdproduct neemt men dan bijvoorbeeld ook
groente en fruit mee. In Israël zijn groente en fruit altijd standby beschikbaar.
Bestond er geen volumerestrictie, dan zou het vliegtuig vol zitten met bloemen. Uit kostenoogpunt gaan groente en fruit in principe met de boot van Tel
Aviv naar havens in West-Europa, met name naar Marseille en daarna met
vrachtwagens naar deconsumptiegebieden. Dit zijn deeigenlijke transportkosten, die in mindering gebracht zouden kunnen worden op de totale post bij
vliegtransport. Gezien de in verhouding geringe energiebehoefte bij boot en
wegtransport is hiermee verder geen rekening gehouden.
Eenvlucht Tel Aviv - Frankfurt (3.800 km) kost 55ton kerosine. Bij transport van louter bloemen betekent dat een energieverbruik van (55.000*46,41)/
(76,5*3.800) = 8,78 MJ per ton-km. De meeste Israëlische rozen gaan naar
Schiphol (4.200 km) en dan via de veiling per vrachtwagen naar Duitsland. Bij
een beladingsefficiency van 85% en een energiebehoefte van 1,1 MJ/kg voor
het vrachtwagentransport van West-Nederland naar Frankfurt komt het transport van 1kg rozen dan op (4,2*8,78)/0,85 +1,1= 44,5 MJ/kg.Bij 42 rozen per
kilogram komt dit neer op 1,06 MJ per steel (Merholz, 1981;Ris, 1995;Vrieze,
1995).
Veelbloemenworden ingevlogen met kleineretoestellen dan het Boeing
747Cargo-type,met name uitAfrikaanse landen.Het brandstofgebruik vandeze kleinere vliegtuigen komt uit op 13,26 MJ per ton-km. De meeste bloemen,
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volgens insiders meer dan 80%, worden ingevlogen met vrachtvliegtuigen.
Lijnvliegtuigen spelen een beperkte rol (Hogervorst, 1995).
Vanuit Nederland gaan de rozen per vrachtwagen naar Frankfurt
(453 km). Dit vervoer kan zowel nat als droog plaatsvinden. Bij nat vervoer
staan de rozen in kleine containers met water. Deenergiebehoefte bedraagt
dan 3,62 MJ per ton-km. Bij een beladingsefficiency van 85% kost transport
naar Frankfurt dan 1,9 MJ per kilogram. Bij droog vervoer isdit 1,1 MJ. Bij 42
rozen per kilogram komt dit uit op 0,05 respectievelijk 0,03 MJ per roos. Luchttransport van rozenvindt altijd droog plaats.De42 rozen per kilogram product
zijn gebaseerd op een mix van 85% kleinbloemige en 15% grootbloemige rozen.

3.4 Totale efficiëntie van het directe energiegebruik
Bijdetomaat vertoont de productie grote verschillen indirect energiegebruik. In Nederland bedraagt de behoefte aan directe energie tijdens de teelt
voor 1kg tomaten 45,5 MJ.In Israël isdat 12,9 MJen in Marokko en Spanje 1,8
respectievelijk 1,4 MJ.De Canarische Eilanden liggen op het niveau van Spanje
en Marokko. Dezeverschillen blijven van dezelfde orde alshet directe energiegebruik voor transport wordt meegeteld: het transport tikt veel minder aan.
Afgezet in Frankfurt ishet directe energiegebruik van een kilogram t o maten uit Nederland 3,1-maal zo hoog alseen kilogram tomaten uit Israël. Bij
tomaten uit Marokko, Spanje en de Canarische Eilanden loopt deze factor op
van 10t o t 17.

Tabel3.3

Efficiencyvanhetgebruik vandirecteenergiebij deproductie vanrozen en tomaten geteeld in Nederland en enkelezuidelijke landen enafgezet in Frankfurt

Tomaat (in MJper kg)
Nederland (vr.w.a))
Israël (boot en vr.w.)
Spanje (vr.w.) b)
Marokko (vr.w.)
Marokko (boot en vr.w.)
Canarische Eilanden (boot envr.w.)
Israël (vliegtuig)
Roos(in MJper steel)
Nederland (vr.w.)
Israël (vliegtuig direct)
Israël(vliegtuig envr.w
via Amsterdam)
Marokko (vliegtuig direct)

Productie-efficiency

Transportefficiency

45,5
12,9
1,4
1,8
1,8
1,5
12,9

0,4
1,8
2,1
2,9
1,6
1,2
30,0

Productie +transportefficiency

45,9
14,7
3,5
4,7
3,4
2,7
42,9

(1)
(3)
(13)
(10)
(14)
(17)
(1)

6,7 (100)
5,2 (78)

0,1
0,94

6,8 (100)
6,1 (90)

5,2
4,9

1,03
1,1

6,2
6,0

(78)
(73)

(91)
(88)

a)vr.w. isvrachtwagen; b) Peninsula.
Bron:LEI-DLO.
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Rozen worden in landen als Israël en Marokko, net als in Nederland, ook
in verwarmde kassen geteeld. De brandstofbehoefte iser geringer maar wel
bij een lagere productie. Israël en Marokko verstoken, voornamelijk voor verwarmingsdoeleinden, 5,2 respectievelijk 4,9 MJ per steel. In Nederland is dat
6,7 MJ. Israël en Marokko komen 22 respectievelijk 27% lager uit. Bij rozen
wordt dit verschil in energiegebruik echter grotendeels genivelleerd door het
transport. Dit komt vooral door het relatief hoge brandstofgebruik van vliegtuigen. Afgezet in Frankfurt komt de Nederlandse roos in totaal uit op 6,8 MJ
aan directe energie, tegenover 6,1 à6,2voor de Israëlische en 6,0 voor de Marokkaanse. Hetverschilwordt daarmeeteruggebracht t o t 9respectievelijk 12%
in het nadeel van Nederland.

3.5

Conclusies

Tomaten worden in Spanje en Marokko onverwarmd geteeld en in Israël
beperkt verwarmd. Bij de productie neemt Nederland qua energiegebruik dan
ook een ongunstige positie in,en dat wordt in het geheel niet goedgemaakt
door het energiegebruik tijdens het transport. Het transport van tomaten geschiedt per schip en vrachtwagen en kost relatief weinig energie. Invergelijking met Israël gebruikt Nederland 3-maal zoveel energie per kilogram tomaten en ten opzichte van Spanje en Marokko 10-à 17-maal zoveel.
Rozen moeten echter veel meer op dejuistetemperatuur gehouden worden om voldoende bloemen te kunnen oogsten en om een goede kwaliteit te
kunnen realiseren.Ook in Marokko en Israëlworden rozen in verwarmde kassengeteeld. Nederland gebruikt duidelijk meer energie maar door een hogere
opbrengst en door het hoge brandstofgebruik bij vliegtuigtransport ligt het
energiegebruik per roos in Nederland slechts weinig hoger dan in Israël en
Marokko.
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HETGEBRUIK VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

4.1

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Paragraaf 4.2 analyseert de situatie in Nederland. Hierbij wordt ingegaan op
het middelengebruik, ziekten en plagen, soorten middelen en het managementniveau van detelers.Indevolgende paragrafen komen Israël (4.3),Spanje
(4.4) en Marokko (4.5) aan bod.Paragraaf 4.6 gaat in op de chemische grondontsmetting, een specifiek gebruik van chemische middelen. In paragraaf 4.7
worden de gebruikte hoeveelheden middelen in relatie gebracht met de gerealiseerde productieniveaus en in een efficiencykengetal uitgedrukt. In paragraaf 4.8 volgen de conclusies.

4.2

Nederland

4.2.1 Tomaat
Verbruikte werkzame stof
Nederlandse tomatenbedrijven gebruiken bij de teelt gemiddeld 9,7 kg
werkzame stof per hectare (Vernooy, 1995). Ongeveer driekwart hiervan betreft fungicide.
De spreiding in het gebruik isgroot. De20% bedrijven met het hoogste
niveau verbruikten bij de insecticide 2,56 kg werkzame stof per hectare en de
20% met het laagste niveau kwamen uit op 0,93 kg,eenverschilvan een factor
2,8 (tabel 4.1). Bij fungicide ligt deze factor nog aanzienlijk hoger, de telers
met het hoogste niveau verbruikten bijna 7-maal zoveel als de telers die het
laagst zitten. Over de hele linie worden meer fungicide dan insecticide gebruikt. Groeiregulatoren worden bijtomaten alleen gebruikt om aan het einde
van het seizoen de laatste vruchten te laten afrijpen. Het betreft hier Ethefon.
Daarnaast worden ook na afloop van de teeltperiode chemische stoffen
gebruikt, met name reinigingsmiddelen alsformaline (Formaldehyde) voor het
schoonmaken vande kasen inmindere mate algendodende middelen (didecyldimethylammoniumchloride). Reinigingsmiddelen worden op een beperkt
aantal bedrijven toegepast. Overalle bedrijven gemiddeld gaat het om 8,01 kg
werkzame stof.
In het seizoen 1992/93 kwam het totale gebruik aan chemisch werkzame
stoffen bij tomaten dus uit op 9,7+8,01 = 17,71 kg/ha.
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