Actieplan voor duurzame groenteteelt in Holambra
21 feb 2011
Onderdeel: Wageningen UR Glastuinbouw

Wageningen UR Glastuinbouw heeft een sterktezwakte analyse gemaakt voor groenteteelt in het
tuinbouwgebied Holambra in Brazilië. De
infrastructuur in het gebied biedt kansen voor een
duurzame productie van groentegewassen, maar
de teelt- en het transportsysteem zijn nog
onderontwikkeld. Samen met lokale partijen en de
Nederlandse agri-business is een actieplan
opgesteld.
Holambra is een Braziliaanse gemeente in de staat
São Paulo. Na de tweede wereldoorlog heeft een groot aantal Nederlandse emigranten zich hier gevestigd. Het
gebied is uitgegroeid tot één van de grootste productiecentra van bloemen en planten in Latijns-Amerika. Telers
in het gebied hebben nu belangstelling om groenten te gaan produceren. Daarmee willen zij inspringen op de
groeiende vraag in de steden zoals São Paulo City, naar groenten en fruit van een hoge kwaliteit die op een
veilige manier zijn geproduceerd. Een projectteam bestaande uit medewerkers van Wageningen UR
Glastuinbouw, LEI Wageningen UR, FBR Fresh food and chains en CDI heeft een SWOT-analyse gemaakt
voor de groenteteelt in Holambra.
Kansen en bedreigingen
De oriënterende studie heeft zich in eerste instantie gericht op de mogelijkheden van de teelt en de afzet van
trostomaten. In het gebied zijn drie bedrijven waar trostomaten worden geteeld in kassen. Er is een goed
functionerende toeleverende industrie aanwezig. Door trostomaten in kassen te telen, kan een hoge kwaliteit
worden geleverd. De bedrijven beschikken over goede inpakfaciliteiten. Er is een marketingstrategie ontworpen.
Aan de andere kant zijn de teeltsystemen echter nog niet ver ontwikkeld en de productiviteit kan omhoog. Er is
nog weinig bekend over de voorkeur van de consument. De condities in de keten zijn slecht, koeling is niet of
nauwelijks aanwezig. Daardoor gaat veel product verloren.
Er zijn kansen voor de trostomaat als de productie op een hoger plan wordt gebracht. De gemiddelde
bedrijfsgrootte in Holambra is twee hectare en er is ruimte voor grotere bedrijven. Naast trostomaten worden er
veelal ook andere gewassen geteeld. Door efficiënter om te gaan met water, nutriënten en gewasbescherming
kunnen de kosten worden teruggebracht en verbetert de duurzaamheid van de bedrijven. Ketenmanagement
zal de kwaliteit van het product verbeteren. De afstand van Holambra tot bijvoorbeeld São Paulo City is echter
relatief groot. De ontwikkeling van tuinbouw dichter bij steden vormt een bedreiging. Daarbij komt dat
kasgroenten een slecht imago hebben onder stedelingen vanwege het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen.
Voor nu heeft het project geen vervolg gekregen. De ondernemers in de regio geven zelf uitvoer aan delen van
het strategisch plan.
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