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Modernisering van de tuinbouw in kassen in Maleisië is noodzakelijk om betere kwaliteit en hogere
opbrengsten te realiseren met lagere productiekosten. Er is een demonstratiekas van 3,5 ha gebouwd bij
het Maleisische Department of Agriculture (DoA) in Serdang. In september 2010 is de kas in gebruik
genomen en begin oktober is er meloen geplant.
Onlangs hebben medewerkers van Wageningen UR het project bezocht en zij hebben een verslag gemaakt
over hun ervaringen. Het project is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I).
In 2011 zal de nadruk van het Maleisische project liggen op de evaluatie van de teeltresultaten en de kas en op
de overdracht van kennis naar de telers. In februari 2011 bezochten Anne Elings van Wageningen UR
Glastuinbouw en Monika Blomne Sopov van Wageningen UR Centre for Development Innovation het project.
Tijdens deze missie stond de volgende zaken op het programma:
1. Discussie met het management van DoA over de wederzijdse werkzaamheden en de planning van het
vervolg van het project
2. Evaluatie van het eerste teeltjaar en het formuleren van de leerpunten met de staf van DoA
3. Planning van het tweede teeltseizoen met de staf van DoA
4. Discussie met de stakeholders over de wijze waarop de kennisuitwisseling het beste kan worden
georganiseerd.
De belangrijkste conclusies na afloop van het bezoek zijn:
1. In het eerste teeltseizoen is veel geleerd over welke gewassen het meeste perspectief bieden, hoe op
de beste wijze kan worden samengewerkt, hoe de communicatie moet verlopen, op welke wijze
gegevens moeten worden verzameld en hoe de opgedane kennis moet worden overgebracht.
2. Er is commitment verkregen voor het demonstratiemodel zowel op management- als op operationeel
niveau.
3. Er zijn concrete werkafspraken gemaakt tussen de Maleisische en de Nederlandse staf.
4. Het demonstratieproject zal dienen voor kennisuitwisseling tussen de staf, de telers in de omgeving en
de medewerkers van Wageningen UR Glastuinbouw.
5. De kosten en baten zijn geschat. Er wordt gestreefd naar een terugverdientijd voor deze kas van
ongeveer 3,5 jaar.
Er staat een volgende missie op de planning één maand na het overplanten van de tweede teelt. Dan zullen
specialist gewasbescherming Ineke Stijger en Monika Sopov het project bezoeken. Zij zullen veel aandacht
besteden aan respectievelijk de gewasgezondheid en aan kennisoverdracht.
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