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Snijheesters ook biologisch te telen
PPO Bomen heeft onderzocht
welke soorten snijheesters geschikt
zijn om biologisch te telen. Bij een
deel van het sortiment moet dit
mogelijk zijn.

Vanaf drie werk
stations (inzet)
worden de trays
automatisch per
klant of per fili
aal verdeeld op
het bufferplein.

Film afleversysteem

Onder andere Diervilla (links) en Physo
carpus (boven) zijn geschikt voor bioteelt.
Margareth Hop

Hop is onderzoeker bij PPO Bomen in
Lisse, (0252) 46 21 21/margareth.hop@wur.nl.
Bestel het rapport via www.deboomkwekerij.nl.
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Bekijk een film van het afleversysteem op
www.deboomkwekerij.nl.

Bloemsnijheesters:

Het onderzoek betreft een literatuurstudie. PPO heeft de studie gedaan met
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Snijheesters zijn in vier groepen te
verdelen. In oplopende moeilijkheidsgraad voor de biologische teelt zijn dat:
over teelt en productie een aandachtspunt.
taksnijheesters, bladsnijheesters, bloemVoor het onderzoek zijn 75 soorten snijsnijheesters en vruchtsnijheesters. Immers, heesters beschreven, aangevuld met enkele
hoe korter de tak na de winter op het veld soorten decoratiemateriaal en grassen.
staat, hoe kleiner de kans dat ziekten en Naast ziektegevoeligheid en houdbaarheid
plagen voor schade kunnen zorgen aan het zijn van belang: de meest geschikte grondblad, de bloemen of de vruchten.
soort, de beschikbare rassen en typen uitVerschillende kwekers combineren boom- gangsmateriaal, de lengte van de aanloopteelt met snijheesterteelt. Een belangrijk periode tot de eerste oogst, het afzetseizoen
aandachtspunt voor kwekers die met en de vorstgevoeligheid. De genoemde
snijheesters starten, is de lange aanloop- soorten zijn nog niet in biologische prakperiode van veel gewassen. Daarnaast is tijkproeven getest, maar de planten in het
de schaarste aan gedetailleerde informatie kader lijken het wel uitproberen waard. 

Foto’s: PPO Bomen, Lisse

aengels@hortipoint.nl

Taksnijheesters:

 Cornus alba, C. sericea en  Baccharis halimifolia
C. sanguinea
 Cephalanthus (oogsten na de bloei)
 Corylus avellana
’Contorta’
 Forsythia (rassen die
op eenjarig hout
 Myrica gale en

trays automatisch verwerken, maar dat
gebeurt niet in de praktijk, want de snelheid van handmatig etiketteren bepaalt
de verdeelsnelheid. Op het computerscherm is de verwerking trouwens te volgen aan de hand van gekleurde vakjes die
corresponderen met een bepaalde order.
In de bedrijfsruimte komt binnenkort
nog een lcd-scherm te hangen met hetzelfde beeld, zodat iedereen in de ruimte
de stand van zaken kan zien.
In de toekomst wordt het systeem mogelijk uitgebreid met een camera die private labels herkent, zodat orders voor
verschillende klantgroepen door elkaar
zijn te verwerken.
De echte voorjaarsdrukte moet nog
komen, maar nu al is duidelijk dat het
nieuwe afleversysteem bij Griffioen
voor snelheid, efficiency, rust en plezier
zorgt. Het werk dat eerst zes tot acht man
deden, gebeurt nu met twee man. Boven
dien werkt het systeem foutloos. 

Arno Engels

Geschikte snijheesters
voor bioteelt
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