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Samenvatting
Dit verslag is gemaakt als resultaat van een interview gehouden met S. Groenewegen. Het
interview is gehouden om het inzicht aan te vullen in de Nederlandse chrysantenteelt. Het
resultaat van het interview wordt gebruikt om een uitspraak te kunnen doen over de toekomst
van de chrysantenteelt in Nederland. Dit is een deelresultaat binnen het roadmap project voor
gerbera en chrysant, projectnummer 630.54102
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1

Inleiding

Onder welke voorwaarden worden chrysanten nog geteeld in het jaar 2015? O m deze vraag te
kunnen beantwoorden is een inventarisatie nodig van de huidige stand van zaken in de
chrysantenteelt. Dit verslag is samengesteld aan de hand van een interview gehouden met S.
Groenewegen chrysantenteler te Tinte, contactinformatie is opgenomen in Bijlage 1. Aan de hand
van het resultaat van dit interview wordt een beeld weergegeven van de chrysanten teelt en
worden naar de toekomst ontwikkelingen geschetst voor de chrysanten sector.
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2

Methoden

2.1

Voorbereiding interview

Aan de hand van een rondgang op het bedrijf worden de verschillende fasen in een chrysanten
teelt bekeken en besproken. Tegelijkertijd zijn film en foto opnames gemaakt en is een interviewgehouden met S. Groenewegen. Ter voorbereiding op het interview en bezoek is een vragenlijst
opgesteld die gebruikt is als leidraad voor het bezoek aan het bedrijf, Bijlage 2. De resultaten van
het bezoek weergegeven in het volgende hoofdstuk.
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3

Resultaten

3.1

H e t chrysanten bedrijf

3.1.1

Algemeen

Geteelde chrysant: Calabria wit, een klein beetje roze.
De kas is in 2000 gebouwd. Produceert 7,5 miljoen takken/jaar op 3 ha. Dit is ongeveer 255-260
takken per m2. De kap maat is 9,60 m en per kap staan 6 bedden.
3.1.2

Klimaat

•

D e temperatuur is overdag ingesteld op 18,5°C en 's nachts op 19,5 °C. Voor een
compacter gewas zou 18°C dag- en 20°C nachttemperatuur beter zijn. Dit wordt niet
gedaan omdat dit betekent dat er overdag meer gelucht moet worden waardoor er C O ,
verloren gaat en 's nachts de ketel meer moet werken. Dit kan volgens de tuinder niet uit.

•

Er zijn 4 klimaat en 8 luchtingsafdelingen door schermen ingedeeld. In een vak kunnen
alle stadia van een teelt vertegenwoordigd zijn. De instelling van 1klimaatvak wordt
bepaald door het kleinste gewas in het vak.

• Natslaan is een probleem, temperatuurverschillen tussen door schermen afgescheiden
compartimenten geeft een probleem met roestvorming van de kasconstructie maar geeft
minder problemen voor het gewas.
• Door klimaatverschillen aan het pad en aan andere zijde van het scherm komen ziekten op,
b.v. roest. Deze worden aan het pad snel gezien en kan er dus snel worden ingegrepen.
3.1.3

Voeding

• Elk bed heeft een C O , slang. In de winter wordt meestal 1000 p.p.m. aangehouden, in
zomer wordt een zo hoog mogelijk getal aangehouden. Door de benodigde beluchting is
moeilijk te schatten wat het gemiddelde C O , gehalte is.
•

Water wordt gegeven van boven door een beregeningsinstallatie. Vanaf 4weken voor de
oogst wordt er geen water meer bovenlangs geven. Dit om rot in de kop te voorkomen.
• Watergeven van onder het gewas is moeilijk te realiseren doordat onder het gaas de ruimte
ontbreekt om een installatie te plaatsen.

•

Bemesting is meest voorraad (aanbrengen van korrels of poeder kunstmest voordat het
plantmateriaal uitgezet wordt). Verder via beregening EC 2,2;voorregeling op 1,2. In
grond 0,8-1,2.

•

De grond heeft een p H van 7. Een pH van 5,5 zou beter zijn maar in klei is dit moeilijk
omlaag te krijgen. De tuinder werkt niet met een fertigatiemodel, meet geheel niet in de
grond, en geeft op gevoel water. Betrekt een deel uit de sloot en heeft vrij goed
slootwater, bassinwater wordt gebruikt voor stomen en de tikspoeiers op het dak.
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3.1.4
•
•

Installatiesen sensoren
Er zijn tiksproeiers op het dak geïnstalleerd. De tikinstallatie wordt vooral gebruikt om de
dampdruk te verlagen van het blad.
Groenewegen heeft in het verleden een Robosant (oogstrobot voor chrysanten) in
gebruik gehad. De Robosant is niet helemaal geslaagd doordat de robot de plant
beschadigt zodra deze door het gaas getrokken wordt. Met een lage snelheid trekken gaat
het beter maar is per tak te traag en kan daardoor niet meer uit Bij het opvoeren van de
snelheid beschadigd de plant te snel.

•

Onder 1 kap ligt 1hijsverwarming bestaande uit 12 buizen. In een bed staan links en
rechts van een buispaar 3 plant rijen met daartussen 6 rijen in totaal 12 plantrijen per bed.
Tussen de rijen is een smal looppad, Figuur 3.

•

VOS systeem voor warmteopwekking met 50üm3 buffer. Per ha. is 150 tot 160 m3 nodig.
De ketel kan maximaal 600 m 3 aardgas per uur omzetten.

•

Door de uiteenlopende gewasstadia is de inzet van plantsensoren moeilijk. De sensoren
hangen op een vaste plek en zien daardoor een wisselend gewas. De meetdata zijn
moeilijk te interpreteren, de tuinder moet dat zelf uitzoeken en krijgt geen ondersteuning
van de leverancier. D e verdampingsdruk wordt met een planttemperatuurmeter gemeten
(infrarood). De waarde van de planttemperatuur meter moet AV van 1,5 zijn of lager,
daarboven heeft de plant stress. Probleem met dit soort sensoren is dat er een waarde
gegeven wordt, maar dat onder andere omstandigheden dezelfde waarde tevoorschijn kan
komen. Het resultaat van een planttemperatuur meting is mede afhankelijk van de
luchtgesteldheid (temperatuur en luchtvochtigheid). Ook is de hoeveelheid bladmassa
(klein of volwassen plant) in het zicht van de sensor bepalend voor de uitkomst. De
tuinder weet eigenlijk niet wat de AV van 1,5 betekent en heeft de ervaring met de sensor
opgebouwd samen met collega's. Door de ervaring weet de tuinder wat hij moet doen
met het klimaat.

•

Er wordt gemeten aan de plant (plantmonitoring). Dit levert een aantal getallen op maar
de tuinder weet niet goed wat hij er mee moet doen.

5.1.5
•
•

Teelt
In het algemeen is de houdbaarheid van een chrysant te goed.
Het blad bij dit chrysantenras krult om, het bladoppervlak gericht naar de verlichting
neemt hierdoor sterk af. De omkrulling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een teveel
aan "rood licht" van de assimilatieverlichting ,er loopt een korte proef met belichting
door een normale gloeilamp waar wat minder "rood licht"in zit.

•

De meeste chrysanten gaan naar het verenigd koninkrijk (70°o),verder gaat een groot
deel naar het voormalig Oostblok en vooral naar Rusland (20%).

•

Een gesloten kas kan mogelijkheid of een oplossing zijn voor een gelijkmatige groei en
een deel energie besparing, maar in de zomer als de prijs van de chrysant slecht is,is er
extra C O , en dus wordt er meer productie gehaald waardoor het aanbod nog groter
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wordt en de prijs verder zal dalen. Daardoor wordt het gesloten kas idee minder gauw
interessant.
•

In het algemeen kan men stellen dat de opbrengst per tak niet stijgt, de kosten stijgen wel,
dus zal de kostprijs omlaag moeten. Dit kan gehaald worden door mobiel te telen met een
opbrengst van 400 takken/m 2 , via ruimtebenutting en bemesting via het substraat.

• In de zomer wordt om de 10 weken elke tralie gestoomd, het duurt 4 uur totdat het zeil bol
staat en het daadwerkelijke stomen kan beginnen. De relatief koude grond condenseert de
stoom, het duurt 4 uur voordat deze op temperatuur is.Het zeil staat dan 1 tot 2 uur bol.
3.2

Teelthandelingen

3.2.1

Algemeenarbeid

• Het perspectief op het vervangen van arbeid of arbeidsbesparing is slecht. De handelingen
zijn tijdens het oogsten, inhoezen of uitzetten van de planten zeer eenvoudig en de mens
is nodig bij dit proces voor een laatste kwaliteitscontrole, alternatieven zoals een
plantmachine kunnen nog niet uit.
• O p 3 ha. werken 6 mensen + 1als het druk is. 2 oogsten, 2 hoezen in en 2 tot 3 zetten het
plantmatenaal uit. Daarnaast worden ongeveer 7 scholieren gebruikt die met elkaar 3
dagen/week vullen (een halve dag, zes dagen in de week). Scholieren worden vooral
ingezet bij het verwijderen van de hoofdknop.
• Het is alleen nodig het gewas in te gaan om de hoofdknop eruit te halen, of ziekten te
scouten. Ook wordt wel een buisfiets gebruikt die met een c-haak aan de monorail is
gekoppeld.

3.2.2

Frezen

Voordat nieuw plantmateriaal geplant gaat worden in de kas wordt de grond gefreesd. Een viertal
messen, verticaal geplaatste schijven met aan de omtrek horizontale brede punten, slaan door de
grond en woelen de grond om. Afval van plantmateriaal wordt van te voren niet verwijderd. Na
de messen volgt een rol,in de cirkelvormige omtrek opgebouwd uit staven, die de grond
egakseert. De werknemer duwt de machine voor zich uit,geholpen door een verbrandingsmotor
die de messen, rol en wielen aandrijft. Gehoorbescherming is nodig en de machine produceert
een behoorlijke pluim uitlaatgassen.
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In zes banen is 1kap gefreesd en daarna wordt er nieuwe bakken met plantmateriaal in
perspotten uitgezet.

Figuur 1: freesmachine voorhet omwoelenenegaliserenvande grond.

Figuur2:freesmachine inwerking,demachineproduceertveelgeluid en uitlaatgassen.
3.2.3
Teeltgpeduitzetten
• Er kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld plantmateriaal in een plug in combinatie
met automatisch planten, maar een planter (€ 200.000,-) leverde geen betere kwaliteit en
was niet goedkoper dan het uitzetten in perspotten. Uiteindelijk wordt er een duurdere
plug gebruikt zonder meerwaarde.
• Pluggen geven wel een betere start maar kunnen nog niet uit.
• Nu wordt er een plantmachine gebruikt waar men op ligt, Figuur 4. Dit geeft een
verbeterde werkhouding en is minder belastend voor de rug.
• De belangrijkste eigenschap van stek materiaal is de uniformiteit, gelijke grote en
groeistadium.
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•
•

Stek komt uit Brazilië of Afrika.
Onbeworteld stek is goedkoper dan bewortelde stek. Het bewortelen van stek in de kas
duurt een week. Met beworteld stek kan een week gewonnen worden in de kas maar daar

hangt een prijskaartje aan.
• De meeste beschadigingen aan de plant worden opgelopen tijdens het poten van het
pootgoed.
• Er worden 5 tralies per week geplant, dus elke werkdag één. Een tralie is 2x4.8 = 9.6m.
• Nieuw plantmateriaal in perspotten wordt door het gaas op de grond geplaatst. De vooren zijkant van de rij wordt dicht gezet het midden opgevuld als een schaakbord patroon,
Figuur 3.
• De perspot vergt de minste arbeid tijdens het planten maar verbetert niet de weggroei. (Dit
is het moment tussen het uitzetten en het moment waarop de plant zich heeft aangepast
aan de veranderde klimaat condities in de kas en nieuw materiaal gaat aanmaken, dit duurt
2 tot 3 dagen). Een ander alternatiefis duurder. Bij het planten is het belangrijk dat de
planten verticaal staan.
• Het plantmateriaal wordt aangeleverd in kunststof bakken die aan een korte zijde open zijn.
Door snel te trekken aan de bak valt het stek uit de bak op de grond.
• Het uitzetten wordt gedaan door gespecialiseerd personeel wat vaak extern wordt
betrokken.
• Het uitzetten van planten is zwaar, belastend en repeterend werk.

Figuur 3: Nieuw plantmateriaal in perspotten wordt door het gaas op de grond geplaatst. Bij dit bedrijf zijn
voor- en zijkant van de rij dicht gezet, dit kan doordat de planten daar meer licht krijgen. Het midden
wordt opgevuld als een schaakbord patroon (seizoen- en bedrijfsspecifiek). De witte buizen zijn een
onderdeel van het verwarmingsnet en worden ook voor transport van plantwagens gebruikt.
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