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INDRUKKEN VAN DE CANADESE
SIERTEELTPRODUCTIE (3)
Fytosanitair beheer bij Blue Sky Nursery and JC Bakker
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In deze laatste bijdrage geven we een blik achter de schermen van kwekerijen Blue Sky Nursery
and JC Bakker. We waren er te gast begin september naar aanleiding van het internationaal sierteeltcongres van AIPH. Zowel het ondernemerschap, de verwantschap met Nederland als enkele
opvallende invullingen van fytosanitaire aspecten in de bedrijfsvoering trokken mijn aandacht.
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zogenaamde agri-recovery systeem, waarbij terugbetalingen i.f.v. quarantainemaatregelen mogelijk zijn. De twee
andere systemen agri-stability en agri-invest zijn meer
gericht op algemene bedrijfseconomische risico’s, waarbij
bijvoorbeeld technologische investeringen na vorstschade
bijvoorbeeld kunnen ondersteund worden.
Meer info via www.blueskynursery.ca
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Sierplantenkwekerij Blue Sky Nursery
Sierplantenkwekerij Blue Sky Nursery heeft een zeer ruim
assortiment in container geteelde planten. (foto 1). Op
zich niets speciaals los dan van de bedrijfsfilosofie waarbij
traceerbaarheid als oplossing voor mogelijke fytosanitaire
problemen centraal staat. Het bedrijf bestaat vandaag 33
jaar en is geëvolueerd van een monocultuur waarin de teelt
van blauwbessen centraal stond, naar een bedrijf met een
hoog aantal soorten vaste planten, rhododendron, azalea
en andere zuurminnende planten.
Gedurende de laatste vier jaar werd het ‘Clean Plants Certified’ systeem geïmplementeerd (foto 2). Het is een binnenlands fytosanitair certificatieschema waarbij traceerbaarheid van de plant alsook van de bezoekers via een logboek
centraal staat. Het is als het ware een alternatief voor het
autocontrolesysteem met sectorgids, zoals het in België
bestaat. Doel is om bij het vaststellen van infecties, en dan
zeker deze van quarantaineniveau zoals bv. Phytophthora
ramorum, gericht te kunnen ingrijpen of vernietigen, maar
met mogelijkheid van schadevergoeding via de overheid.
In overleg met de Canadese overheid konden drie systemen
van risicobeheersing worden ingesteld. Eén daarvan is het
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Boomkwekerij JC Bakker
JC Bakker is een typische Canadees boomkwekerijbedrijf met een erg breed assortiment en met Nederlandse
oorsprong. Dat laatste merk je niet alleen aan de naam,
maar ook aan de internationale gerichtheid. Dit bedrijf is
één van de weinige in Canada die zijn eigen fytocertificaten
voor export naar de USA mag schrijven. Daarvoor legt het
zichzelf een erg streng controleprogramma met jaarlijks
3 externe en 5 interne audits op. Dit ‘Canadian Nursery
Certification Programme’ loopt in samenwerking met de
Canadese fytodienst. En ondanks dit intensief controleritme, wordt gesteld dat het voordeel van de flexibiliteit i.f.v.
de marktvraag zo groot is dat het loont. De bedrijfsleiding
spreekt van een continue ‘ready to go’ status die maakt dat
ze onmiddellijk kunnen inpikken op de vraag.
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heel wat water voorradig is via de grote meren. Op het bedrijf JC Bakker wordt de watergift volledig geoptimaliseerd
i.f.v. de dagcyclus. Zo wordt er hoofdzakelijk in de vroege
voormiddag geïrrigeerd en daarbij wordt maximaal gebruik
gemaakt van het recirculatiewater van de vorige cyclus.
En ook op dit bedrijf vind je weer heel wat grote containers
in de grond i.p.v. er bovenop. (foto 3)
Meer informatie op www.jcbakker.com
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Waterbesparing blijkt een centraal thema op al deze bedrijven. Het is ook een thema dat erg centraal staat in de
belangenverdediging van de sector. Kwalitatief water blijkt
immers een schaars goed. En dat is anders dan wat je zou
verwachten in Canada waar toch heel wat regen valt en
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Naast dit eerder uniek systeem van fytosanitaire kwaliteitscontrole is het bedrijf ook gekend voor de productie van
virusvrije struikrozen en ook vorstresistentie is een belangrijk onderzoeksaspect. Hiervoor wordt samenwerkt met de
onderzoeksinstelling Vineland (zie ook artikel in nummer
19 van S&G).
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