Meerjarige tuinbouwsamenwerking met Indonesië beëindigd

HORTIN, terugblik op een
Eind november 2010 werd in Jakarta de tweede fase van het
programma Horticultural Research co-operation between Indonesia
and The Netherlands (HORTIN) afgesloten. De eerste fase liep
van 2003 tot en met 2006. De samenwerking in de eerste fase
concentreerde zich op onderzoek. Tijdens de tweede fase (2007-2010)
lag de nadruk op co-innovatie en ontwikkeling in de hele keten, van
productie tot afzet van tuinbouwproducten, in nauwe samenwerking

paprika in plastic kassen. Voor Indonesië
is dit een klein gewas met veel potentie.
De afzet naar de retail, catering en hotels
neemt sterk toe en de export, met name
naar Singapore, biedt goede perspectieven.
Als het om paprika’s gaat beschikt Nederland
over grote teelttechnische kennis, waardoor
effectieve kennisoverdracht mogelijk is.
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Daarnaast koos men voor de teelt van

dat Integrated Pest Management (IPM) meer
draagvlak heeft verkregen. IPM is een duurzame manier van ziektebestrijding waarbij
het gebrek van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk wordt vermeden.

Resultaten
De opbrengst van hete peper kan aanzienlijk
toenemen wanneer de hete peper in
‘nethouses’ wordt geteeld. De kosten van
een nethouse kunnen gemakkelijk worden
terugverdiend. Daarbij neemt ook het
pesticidengebruik sterk af. Het inkomen van
de boer kan daarmee bijna verdrievoudigen.
Het gebruik van nieuwe rassen van sjalotten,
met plantmateriaal opgekweekt uit zaad,
kan het inkomen van de boer bijna anderhalf
keer laten stijgen.
Het inkomen van de paprikateler neemt
ook toe (1,2 tot 1,8 keer) bij gebruik van
verbeterde plastic kassen, de juiste rassen,
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succesvolle samenwerking
Rambutan
In 2008 werd het programma op verzoek van Indonesië uitgebreid met het
fruitgewas rambutan. Rambutan komt
voornamelijk in januari en februari in
Indonesië op de markt. In de aanloop
van de oogstperiode zijn de prijzen
hoog, waarna de prijzen bij toename
van de aanvoer sterk dalen, om weer
te stijgen bij afname van de aanvoer.
Verlenging van het oogstseizoen zou
een verbetering van het inkomen van
de boeren kunnen betekenen.
Manipulatie van de boom, om de
periode van vruchtdracht te verlengen,
bleek niet veel mogelijkheden te
bieden. Daarom is in het programma
vooral gekeken naar de mogelijkheden

Rambutan is een van de meest geliefde vruchten van Zuidoost-Azië.

van lokale verwerking van het fruit.
Met een verwerkt, houdbaar product

Kennisoverdracht en co-innovatie
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Arij Everaarts, Wageningen UR, PPO-AGV

en samenwerken in de keten.

De meerjarige samenwerking heeft gezorgd

Wil Huisman, ministerie EL&I, directie AKV

samenwerking zal blijven.
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