Maatwerk voor Mexicaanse tuinder
De Mexicaanse tuinbouwsector groeit snel.
Wageningse onderzoekers werken mee
aan de optimale hardware en kennis.
Mexico produceert veel vruchtgroenten en bloemen en daar zit nog een flink groeipotentieel.
De bloemen blijven nog veelal binnenslands,
maar men wil graag meer exporteren. De
groenten gaan nu vooral naar Noord-Amerika.
‘Voor die export moet de kwaliteit goed
zijn’, zegt Anne Elings van Wageningen UR
Glastuinbouw. ‘Qua maat, uniformiteit en chemicaliëngebruik kan de productie nog beter.
Mexico mist daarvoor nog kennis. Dat vraag
nog investering, en de Nederlandse kennissector en tuinbouwbedrijven kunnen daar
een belangrijke rol bij spelen.’
Eind 2011 hebben Nederlandse bedrijven en
instellingen al het platform MexiCultura opgericht, om samen met het ministerie van EZ

private initiatieven in Mexico op elkaar af te
stemmen. Ook de Mexicaanse ambassade
stimuleert de samenwerking. Samen met het
overheidsfonds voor de rurale sector FOCIR
wil het Nederlandse kennis beschikbaar maken
voor de diverse Mexicaanse deelstaten.
‘Neem nou deze kas in Aguascalientes’, zegt
Elings, en laat een foto zien. ‘Onze berekeningen aan verschillende kasontwerpen wezen
uit dat dit ontwerp voor dit groentebedrijf op
deze locatie economische gezien de beste
keuze was, inclusief zuinig watergebruik.’ Een
ander voorbeeld is het FORDECyT-project.
Elings: ‘In de westelijke deelstaten gaan we
maatwerk leveren met kasontwerpen voor de
kleine tuinders aldaar, samenwerking organiseren en kennis overdragen. Eerst inventariseren
we welke kennis ontbreekt en maken we een
lesprogramma, bijvoorbeeld over teeltbegeleiding of gewasbescherming. De trainers die

we lokaal opleiden dragen daarna hun
kennis weer over aan plaatselijke tuinders.’
Ook op overheidsniveau wordt kennis overgedragen. ‘Water is een groot probleem in
Mexico, en de tuinbouw moet zuiniger om
gaan springen met water. Wij maken de voordelen van recirculeren en telen op substraat
inzichtelijk, de overheid heeft de middelen om
deze waterbesparende teeltwijzen te stimuleren. Daarnaast zijn er collega’s betrokken bij
het opzetten van agroparken in deelstaten als
Aguascalientes en Nayarit. Samen met het
bedrijfsleven kan Wageningen de Nederlandse
kennis van de tuinbouw goed vertalen naar
lokale omstandigheden.’
Informatie:
Contact:

GTB-rapport 1126 en 1223,
www.mexicultura.com
anne.elings@wur.nl
0317 - 48 32 50

Zoete quinoa voor babyvoeding
Wageningse onderzoekers zoeken samen met Nestlé en Chileense collega’s naar
quinoa die beter verwerkt kan worden. Nestlé wil het gewas onder andere gaan
gebruiken in babyvoeding.
Quinoa is een gewas dat in veel landen rond
het Andesgebergte wordt verbouwd. 2013 is
door de uitgeroepen tot jaar van de quinoa.
Volgens de FAO kan quinoa ook in andere landen een belangrijke bijdrage leveren aan voedselzekerheid. De plant is goed bestand tegen
extreem klimaat en levert eiwitten die alle
essentiële aminozuren bevatten. Ook in Europa
is toenemende belangstelling voor quinoa,
onder andere omdat het geen gluten bevat.
De samenstelling van quinoa maakt het gewas
geschikt om er eiwit uit te winnen voor verwerking in babyvoeding en andere voedingsmiddelen. Eén eigenschap van de zaden staat die
toepassing echter in de weg: het zaad wordt
omgeven door een laag met bittere stoffen,
saponines.
Een samenwerkingsverband van Chileense en
Wageningse onderzoekers wil daar samen met
het Franse bedrijf Abbottagra en het Chileense
onderzoeksinstituut INIA wat aan doen. ‘Plant
Research International heeft een zoete variant
ontwikkeld, zonder de bitterstoffen. De eerste
veldproeven met die variant staan op het punt
om geoogst te worden’, zegt projectleider
Jeroen Knol. Wageningse procestechnologen
zoeken ondertussen naar efficiënte en duurzame methoden om het eiwit uit de korrels te

halen. Knol: ‘We willen bijvoorbeeld weten op
welke temperatuur we het best kunnen malen,
en hoe we de gemalen quinoa het meest
efficiënt kunnen scheiden in fracties die veel
of weinig eiwit bevatten.’

Een veld met quinoa.
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Het quinoaproject is gestart in 2012 en loopt
tot 2014. Knol: ‘Dan moeten we kunnen uitrekenen of de productie van zoete quinoa economisch haalbaar is en wat de beste methode
is om het eiwit te scheiden.’
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jeroen.knol@wur.nl
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