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Tuinplantentelers Piet en Kees de Jong:

‘Zo min mogelijk chemisch is beter
voor planten en medewerkers’
De Jong Tuinplanten in Made is
gespecialiseerd in de teelt van
winterharde en groenblijvende
bodembedekkers, heesters en vaste
planten. Met plantversterkers en
natuurlijke vijanden wil de boomkwekerij de chemische bestrijding
terugdringen. Voor de afzet is een
concept met sixpacks ontwikkeld.
De broers Piet en Kees de Jong zijn in
Hazerswoude en Amstelveen begonnen
met hun boomkwekerij. Vanwege teelttechnische, organisatorische en logistieke problemen is het bedrijf in 2000
naar de huidige locatie in de Plukmadese Polder verhuisd. Bijkomend voordeel
van dit tuinbouwgebied is de Amercentrale, waar ze restwarmte van betrekken om in de winterperiode de teelt
vorstvrij te houden.
“Omdat we nauwelijks gas verbruikten, maar wel moesten betalen voor het
vastrecht van de gasaansluiting, hebben
we deze twee jaar geleden laten weghalen. Door de ketel te voorzien van
een oliebrander en een dieseltank neer
te zetten, kunnen we in noodgevallen
de kas toch verwarmen”, zegt broer
Kees, die verantwoordelijk is voor teelt
en logistiek.
Juiste uitstraling
Voor de broers Kees en Piet de Jong is
Tuinbouw Relatiedagen Venray een prima
beurs om de toeleveranciers te bezoeken.
“Je loopt er een middag rond en kunt alle
bedrijven bezoeken. De relatiedagen
hebben een goed opgezet concept en zijn
laagdrempelig. De uitstraling is anders dan
van andere beurzen, waar bedrijven met
grote stands uitpakken. Hier is het kleiner
en vriendelijker voor de bezoekers,
wellicht door de catering.”
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Kees (links) en Piet de Jong: “Door minder spuiten met chemie zien de planten er
beter en groener uit en lopen we met meer plezier in de kas.”

Vier klimaatzones
De boomkwekerij heeft 14.000 m2 glas
met rolcontainers en 9.000 m2 containerveld buiten. Het drainwater van de
rolcontainers en het containerveld
wordt gerecirculeerd. Het bedrijf kent
vier klimaatzones, die de broers goed
benutten voor hun teelt. In de bewortelings- en stekafdeling van 2.000 m2 is
het in de winter 12ºC. In de zomer proberen ze met een krijtdek de temperatuur op 18 tot 22ºC te houden. In de
tweede teeltfase (6.000 m2) is 13ºC de
temperatuur waarbij de luchtramen
opengaan.
Het krijtdek en een zonweringscherm zorgen zomers voor verkoeling.
Het achterste bedrijfsgedeelte is een
cabriolet kas (6.000 m2). Het dek gaat
bij 7ºC verticaal open, waardoor het
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buitenklimaat wordt benaderd. Voor
tuinplanten is dat ideaal. Achter deze
kas is buiten nog een schaduwhal, waar
rolcontainers in kunnen.

Koud telen
Ondanks een laag energieverbruik
proberen de telers toch nog te besparen
door het energiescherm eerder dicht te
doen en een graadje lager te verwarmen. Om een afgehard gewas te krijgen,
telen ze ook in de zomer zo koud
mogelijk.
“We hebben gekozen voor winterharde producten, zodat ze niet bij de
eerste de beste nachtvorst wegvallen”,
zegt Piet, die de verkoop en administratie doet. “Wel telen we met zoveel
mogelijk licht in de kas, vooral in de
winter. In de zomer breken we met een

In het MPS-systeem scoort de boomkwekerij nu 10 punten hoger. Met
107-108 punten zitten de telers tegen de
maximumscore aan. “We zijn begonnen
met alle partijen te voorzien van een
nummer, die we bij een bespuiting
registreren. Dat willen we graag integreren in MPS-Actres Top, want dan
staat er een organisatie achter die de
cijfers waarborgt”, vertellen de broers.

Speciaal afzetconcept
Speciaal voor de levering aan tuincentra is een concept met bodembedekkers in een
sixpack ontwikkeld.
licht krijtdek het zonlicht. In het najaar
maken we het glasdek weer schoon,
wat veel collega-telers nalaten.”

Goede planning
De Jong Tuinplanten heeft een breed
assortiment bodembedekkers met onder
andere hedera (klimop), Vinca major
(maagdenpalm) en Pachysandra terminalis. Van deze laatste hebben ze destijds
de ‘Green Sheen’-variëteit uit Amerika
gehaald en in Nederland geïntroduceerd.
De jaarproductie is 1,5 miljoen vierkante
9 cm potten. Per soort varieert de teeltduur van 5 tot 15 maanden.
Voor de opkweek stekken ze eenderde van de soorten zelf, tweederde
wordt ingekocht. Piet: “Het uitbesteden
van de vermeerdering stelt ons in staat
om beter te plannen. Op het moment
dat we moeten oppotten, is de stek
voorhanden. Een goede planning is
nodig nu we de opkweek over vijf of
zes teelten hebben uitgesmeerd om de
tuincentra continu te kunnen leveren.”

Plant weerstand geven
Bij het oppotten van de stek worden
de rolcontainers vol gezet. Deze staan
dan eerst een tijdje in de kas voor een
snoeibeurt en het uitzetten van de
natuurlijke vijanden. Daarna gaan de
rolcontainers pas naar buiten. De planten zijn dan al wat verder in de groei,
waardoor ze meer weerstand hebben.
Sinds dit jaar proberen de broers
zoveel mogelijke biologisch te telen.
Kees: “We waren al een paar jaar bezig
met het terugdringen van chemische
bespuitingen. Toch spoten we nog
teveel naar onze mening. Met plantversterkers en inzet van natuurlijke
vijanden willen we nu schoon blijven.”
Afgelopen najaar is alles chemisch
schoongespoten. Dit jaar is het nauwelijks nodig geweest om met chemische
middelen te corrigeren. Het middelengebruik is hierdoor meer dan gehalveerd. “Chemische correctie was meestal
nodig in stekmateriaal dat net was binnengekomen.”

De telers hebben speciaal voor de
levering aan tuincentra een concept
met bodembedekkers in een sixpack
ontwikkeld. Door de kleurstelling en
natuurlijke uitstraling is het voor
iedereen herkenbaar. De draagband is
asymmetrisch en heeft een creatieve
uitsnijding. Tevens staat er een QR-code
op om snel toegang te krijgen tot consumenteninformatie.
“Onze ideale afnemers zijn tuincentra. We hebben een aantrekkelijk
assortiment voor ze. Zij bestellen in het
vroege voorjaar om hun verkooptafels vol te zetten. Wij vullen deze dan
het hele seizoen aan”, aldus Piet. Het
zwaartepunt bij de afzet ligt in Scandinavië, via exporteurs of rechtstreeks.
“Tien jaar geleden zijn we naar Denemarken gaan exporteren. Dit heeft een
olievlekwerking naar andere landen
daar omheen gehad.”

Samenvatting
De Jong Tuinplanten teelt zoveel
mogelijk biologisch met plantversterkers en natuurlijke vijanden.
Dit om de bespuitingen met

Per jaar telen de broers 1,5 miljoen vierkante 9 cm potten op rolcontainers.

Natuurlijke vijanden

chemische middelen terug te

De lage temperatuur in de kas geeft een
beperking in het gebruik van Spical,
roofmijten tegen spint. Pas in de loop
van het voorjaar zijn deze bij minimaal
12ºC kastemperatuur in te zetten. In de
kas zijn verder nestjes van kwikstaartjes te vinden, die actief zijn in het eten
van rupsen. In nestkastjes buiten
hebben zich dit jaar ook koolmeesjes
genesteld, die insecten eten.

dringen. Na het oppotten van de
stek blijven de bodembedekkers
eerst in de kas om met de groei
weerstand op te bouwen. Dit jaar
zijn correctieve bespuitingen
nauwelijks nodig geweest. Het
middelengebruik is meer dan
gehalveerd. De planten zien er
beter en groener uit.
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