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De biologische opkweek maakt ons
scherper
door Leen Janmaat, DLV biologische landbouw

troffen. In de biologische afdeling wordt standaard
meer biologische bestrijding uitgezet. We stemmen
onze strategie af op de wensen van de afnemer, dit kan
per tuinder verschillen. Controle vindt plaats door dagelijkse scouting van planten, platen en pollen, dit alles in
overleg met de afnemer. Naast de randvoorwaarden van
de keuring hebben we altijd te maken met de voorwaarden van de klant. We laten niets aan het toeval
over.

Niet alleen de voorkant van het kantoor is veranderd, maar ook de inrichting en kassen achter de
geel-grijze voorwand. Nico Jongerius blijft hierbij
onveranderd, na enkele herinneringen over vroeger
vertelt de directeur van het opkweekbedrijf waar ze
voor staan en wat er zoal is veranderd de laatste
jaren. Biologische telers worden steeds professioneler en stellen terecht hoge eisen aan ons uitgangsmateriaal want ook zij moeten voldoen aan
leveringsvoorwaarden.

TO E KO M ST V I S I E

Meegaan in schaalvergroting is een must, daarom
heeft het opkweekbedrijf flink geïnvesteerd in zowel de
kas als de inrichting. Maar de tuinbouw heeft ook een
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Omdat het
bedrijf in een stedelijke omgeving is gehuisvest, wordt
lichthinder aangepakt door de kassen af te schermen.
Dit zijn extra investeringen die we niet direct terug zien
in de resultaten van het bedrijf.
En wat de biologische opkweek betreft, deze houden
we gescheiden van de overige afdelingen. Biologisch
opkweken wordt voor ons bedrijf steeds belangrijker.

De keuze voor biologische opkweek komt niet alleen
vanuit de vraag voort, het past in onze visie. De ervaringen en kennis vanuit de biologische opkweek vertalen
we naar het gehele bedrijf. Zo hebben we geleerd dat er
met preventieve aanpak van ziekten en plagen meer te
bereiken valt dan we jaren geleden dachten. Bij de verbouw zijn alle ramen voorzien van insectengaas, dit
geeft een merkbare vermindering van invlieg en dus ook
bestrijding van knagers, bijters of zuigers in de opkweekfase. Om het klimaat met insectengas te beheersen was
het wel noodzakelijk een grotere luchtingscapaciteit te
creëren en hijsverwarming toe te passen
Ruim twintig jaar geleden is Jongerius gestart met
opkweek voor biologisch (dynamische) bedrijven. Dit
begon met het weglaten van de chemie tijdens in de
opkweekfase, later kwam er de samenstelling van de potgrond bij. We zijn samen met het Louis Bolk Instituut op
zoek gegaan naar vervangers van PG mix in het potgrondmengsel. De bemesting vormt nu geen probleem meer, er
zijn voldoende organische meststoffen en sturingsmogelijkheden. We proberen wel zoveel mogelijk bemesting als
basis in de kluit of pot te stoppen. Maar bijbemesten
blijft voor snel groeiende gewassen noodzakelijk.
De vitaliteit van planten wordt in grote mate bepaalt
door het klimaat, hierin is nog veel mogelijk aldus Nico
Jongerius. Nu zijn de opkweekruimten voorzien van hijsverwarming waardoor ook het klimaat beter te sturen is.
Dit zorgt voor gunstige groeiomstandigheden en verfijnde afwisseling in dag en nachttemperaturen.

Opkweekbedrijf Jongerius
Totaal oppervlak: 14 ha
Oppervlak voor bio opkweek: 2 ha
Assortiment: vruchtgroenten en breed assortiment
groenten voor kasteelt en vollegrond

SCHOON AFLEVEREN

Preventief inzetten van biologische bestrijders betekent ook inzetten wanneer er geen belagers zijn aange-
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