Plantweerbaarheid is speerpunt
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Onderdeel: Wageningen UR Glastuinbouw

Donderdag 31 maart waren zo’n ruim zestig
adviseurs van particuliere bureaus en
toeleveranciers te gast bij Wageningen UR
Glastuinbouw. Zij werden bijgepraat over de
laatste inzichten en nieuwe onderzoeksresultaten.
Er was veel aandacht voor plantweerbaarheid.
“Gewasbeschermingsmiddelen kunnen en zullen niet
langer de basis van de productie zijn,” stelt Rob
Meijer, teamleider Duurzame gewasbescherming.
“We staan op de drempel van een andere tijd en
telers zullen de koers moeten verleggen. De knop moet om.”
Adviseurs spelen daarbij een belangrijke rol, aldus Edwin de Jongh van het Productschap Tuinbouw. Hij zei: “De
Nederlandse tuinbouw is groot geworden door de nauwe samenwerking tussen onderzoek, voorlichting en
praktijk.
Kennisuitwisseling is enorm belangrijk. De adviseurs nemen als schakel tussen onderzoek en praktijk daarbij
een heel belangrijke plek in. En zonder onderzoek komt de sector niet verder. Op dit moment wordt er 15
miljoen Euro besteed aan onderzoek. Het PT zal er voor zorgen dat onderzoeksresultaten beter beschikbaar
zijn voor adviseurs. ”
Samenwerking in de keten
Meijer schetste hoe door een combinatie van productieve rassen, betere teelttechniek en
gewasbeschermingsmiddelen de opbrengsten de afgelopen dertig jaar enorm zijn gestegen. De
kilogramopbrengst per m2 is bij komkommer met 107% toegenomen ten opzichte van 1980, bij tomaten is dat
125% en bij paprika’s 94%. Ook vertelde hij hoezeer het aantal middelen is teruggebracht. “Vijftien jaar geleden
mochten er in de totale land- en tuinbouw samen nog zo’n 2500 gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt,
nu zijn dat er nog maar 350.”
“Omdat er zo veel betrouwbare middelen waren, is jarenlang niet of nauwelijks aandacht geweest voor de
weerbaarheid van het productiesysteem. Het gevolg is dat we een zeer kwetsbaar systeem hebben dat
voortdurend aan het balanceren is. De komende tijd moeten we ermee rekening houden dat we steeds minder
middelen tot onze beschikking hebben en bovendien wil de markt residuvrije producten. Nu moeten we gaan
werken aan alternatieven, samen met alle partners in de keten. Het ontwikkelen van een weerbaar
productiesysteem zal veel tijd kosten. Alleen als we dat vraagstuk hebben opgelost, is er in 2020 nog een
verantwoorde teelt mogelijk,” aldus de teamleider.
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