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1.Inleiding.
Van 18totenmet23mei 1987zijneenaantal onderzoeksinstellingen
enpraktljkbedrljvenalsmedeenkele pakstationseneengroothandelsmarkt
bezocht inZuld-DuttslandenZwitserland.
Dedeelnemersaandezestudiereiswaren:
Dhr.F.vanDijk
Dhr.G.Hey
Dhr.A.Slobbe
Dhr.C.vanWijk

PTGNaaldwijk
PTGNaaldwijk
CBTDenHaag
PAGVLelystad

Hetdoelvandereiswaskennis tenemenvanrecenteontwikkelingenbij
deteeltenafzetvan metnamedekleineennieuwegewassen tnbovengenoemde landen.Ditbetrof zoweldegewassengeteeld Indevollegrond,
alsonder glas.Doordevoortreffelijkeontvangst enbegeleidingvan
onderzoekers,voorlichtersen leidinggevendemensenvanafzetorganisaties
kondendedeelnemerszicheengoedbeeldvormenvandejongste
ontwikkelingen.Eenbijzonderwoord vandankvoorallebegeleiders
isdaaromzeeropz'nplaats.
Ditverslag Isgeenchronologische opsommingvanalleafgelegde
bezoeken.Voordegoedeordezullendeontwikkelingeneerst
perbezochtgebiedgeschetstworden.Vervolgenszullenpergewaseen
aantalopmerkelijke feitennadergenoemdworden.Totslotworden
enkelesamenvattendeconclusiesverwoord.

2.Programma.
voormiddag:heenreisZuld-Dultsland.
namiddag :bezoek Proefstation teSchifferstadt.
enenkele tuinders Indeomgeving.
RondgeleiddoordeherenA.Maync
enJ.Schlaghecken.
bezoekaan telerscooperatle Relchenaueneen
dinsdag 19mei:voormiddag:
aantaltuindersengroothandelarenonder
leidingvandhr.Blum
namiddag : gereisd naarZuerlch.
woensdag 20mei [voormiddag: bezoekGroothandelsmarkt Zurich,onder
leidingvandhrBuetler.
bezoekProefstationteWaedenswll ,rondgeleiddoordhr.Keiler.
namiddag
bezoekenkeletuinders IndeomgevingZuerlch
donderdag21mel ivoormiddag: bezoekProefstation teConthey,rondgeleid
doordhr.Darbellay.
namiddag : bezoekaaneentuindereneen plantenkwekerIndeomgevingvanConthey.
Bezoekaan
Landwirtschaftlichesinstitut
teGrangeneuve.
vrijdag 22mei:voormiddag:
bezoekaaneentuinbouwbedrijf metglas,
plastic tunnelsenvollegrond.
bezoekaanObst-undGemuesezentraleteIns
namiddag :rondleiding doorhettuindersgebied Seeland,
metbegeleidingvandhr.Etter.
zaterdag 23mei: :voormiddag:bezoekaaneengroteradijsteler,
namiddag :thuisreis.
maandag 18mei:

3.KleineGewassenZuld-Dultsland

3.1Onderzoek.
HetbezochteLehr-undVersuchsanstalt Schifferstadt ligtInhetgebied
dePfalz.Ditgebiedwordtgekenmerktdooreengrotetoepassingvan
bijdevroegeteeltenvan plastic folieenagryl-doek.HetonderzoekprogrammavanditProefstationbeslaatdanookvooreengrootdeel
proevenmetbedekking.Verderwordt veelaandacht besteedaanonbedekte
vollegrondstulnbouw.HetaantalproevenonderglasofIntunnelswas
beperkt.
Deobjecten Indebedekklngsproevenbehelzenafhaaltljdstlppen,
enkeleofdubbelebedekking,enrassentoetslng bijChinesekool,
koolrablenrettlch.Bijdezegewassenprobeerdemenaandehandvan
verschillendezaaldataenenkeleendubbelebedekking (agrylenPE-folle
500L/vlerkante meter)eenInzicht teverkrijgenoverdegevoeligheidvan
schietenvande rassenperbedekkingsmethode.Deachtergrond daarbijwasdatmenIndepraktijkIndeteeltennadevroegebedekte teeltvaaknogmetschotvorming temakenkreeg.Aandehandvan
temperatuursommenwerd hetafhaaltljdstlpbepaaldvandefolie.
OpditProefstationwerdeno.a.teeltproevenuitgevoerd mettomaten
(rassenLucy,MonzaenCastel), paprikaenaubergine.
Doelwasoptimalisering vandebultenteelt.Vergelekenwerd
(tijdelijke)afdekkingmet folietenopzichtevanonbedekt.Deproeven
werdenallengeplantopzwart folie(mulchen)
Bijdeauberginewerdvorig jaareenproduktlebereiktvan6kgper
vlerkantemeter.DeoogstperlodelagIndemaandenjulienaugustus.
Degebruikte rassenwarenAdonaenBaren.
Bijhetgewasbloemkoolwerdeenproefgehoudenwaarbijdeberegening
gekoppeldwasaandehoeveelheid straling (Hartmann).Zowerdbijnog
jongeplanten 0,4 1.beregend per 100Kcalstraling,en 1,6 1.per100
Kcalbijgelljkgeplantgewasonderfolie.Erwasbeginaprilgeplant.
Ooklagener vervroeglngsproevenmetprei,daikon,enknolselderij.
VerderwerdnogeenkleinerassentoetslngmetTaxacuoofficinale(molsla)
bestemd voorforceringuitgevoerd.DeIndeproefopgenomenrassenwaren
MauserTreib,NouvelleenTreibRlesent

3.2Praktijk.
Pfalzgebled.
DePfalziseengebiedmetgroenteteelt (7000ha),akkerbouwenwijnbouw.
Belangrijkegewassenzijnkropsla (1000ha),uien (1000ha,bloemkool
700ha)enradijs (300-400ha).Degroentenwordenafgezetviade
veilingenMaxdorfenSchifferstadt.
Indegroenteteeltwordtinhetvoorjaarveelgewasbedekking toegepast
metgeperforeerd plasticfolieofagryl.Intotaaliser 1300habedekte
teeltHiervanbetreft700hagroentegewassen;derest isteeltvan
vroegeaardappelen.
Degroenteteeltwordtveelaluitgeoefendopakkerbouwbedrijven .
Vruchtwisseling isInditgebieddanookgeenprobleem. IndePfalzIs

rond 1960een ruilverkaveling uitgevoerd.Naast vergroting vande
perceelsoppervlakte Istoenonderanderedewatervoorziening voor
beregeningcentraalgeorganiseerdDemllleu-problematlekspeelt sterkbijdeDuitseconsument.
Daaromstrevendetuinders IndePfalznaarbeperkingvande
hoeveelheid nitraat Ingroentengewassen.
Doorbeperking endelingvandestikstofgift
entoetsingvandehoeveelheid stikstof diegedurendehetgroeiseizoen
Indegrond vrijkomt (metbehulpvansnelle nltraatbepallngsmethode)
trachtenzijbinnendegesteldenormen teblijven.Menspreektvan
Nltrat-kontrolllertenAnbau.
EendeelvankennisenvoorlichtingkrijgtdePfalzer tuindervlaViditel
Hieropverschijnendagelijks demarktberichten.Wekelijkswordterteelttechnlsche InformatievlaViditeldoorgegeven.Daarnaastzijnookeen
aantal teeltstudlegroepen Inhetgebiedactief.
Watdeontwikkelingenbijdiversegewassenbetreftkanhetvolgende
opgemerktworden:
Koolrabl:lnhetvoorjaareenbelangrijk gewas (ca.100ha)datvooral
onder foliegeteeldwordt;voornaamste ras:ExpressForcer.
Broccoli:klelneteelt,breidt langszaamuit (rassenSkiffenEmperor).
Kropsla:naastkoolrableenhoofdteelt.
IJssla: teelt Isnogvanbeperkteomvang,neemtechtertoe.
Elkebladsla:opallebedrijvenaanwezig Inbeperktareaal.
Lollo
Rossa:dezelfdesituatiealsbijElkebladsla.
Veldsla:vrijveelgeteeld gewas;veldslawordtveelalvoordewinter
gezaaid,eninde loopvanjanuaritotmeigeoogst,afhankelijk
vandestrengheid vandewinter.Veelalwordthetgewasafgedekt
metfolie.Gewenst Ishetdonkergroene typemet rondblad.
"Vit(donkergroenherfstras)isnietergwinterhard. DonkergroenevrijwinterhardeselektieszijnStammHilmar (Hlld)en
Polar (Clause).InNeustadterHeftno5staateenzaal-en
oogsttabelmetdemeestgeschikterassenperteelt.
Radijs: DeradijsteeltIsdelaatste jarenIndePfalz forsuitgebreid.Momenteelwordtca300-400haradijsper jaargeteeld.
Hoofdrassenzijn:Indevroege teeltRotaenCherry Bell,In
dezomermaandenSaxaNova.Perjaarworden3teeltenuitgevoerd.
Debezochte teler (grootsteradijsteler IndePfalz)verbouwde
3jaarradijsophetzelfdeperceel,waarna perceelswisseling
plaatsvondmeteenakkerbouwer uitdebuurt.Bij bultenteelt
Isberegeningnoodzakelijk.Daarvoorwordtwaterbetrokken
uiteeneigenbron.Elke3jaarwerdeen leldlngensysteemnaar
eenanderperceelaangelegd.
Vooreenregelmatigeoogst-enaanvoerplannlng werdomde
2dagengezaaid.Degebruikte zaalmachinewaseenMlnlalr.Het
oogstengebeurdedoorTurksevrouwenmetdehand.Betaaldwerd
10Pfennigperbosbetaald.Peruurkonmen 120tot 150bossen
oogsten.Deradijswerdopeeneigenontworpenspoelmachlne
gewassenenvervolgensveelalrechtstreeksnaarhetgrootwinkelbedrijfafgezet.

Rettich:IndePfalzwordt steedsmeerhetMlnowase-type (Dalkon)geteeld
Vroeg Inhetseizoenbetreft datAprilCross,laterwordtSummer
Crossgebruikt.HetRex-typewordtvooral inBelerennogveel
geconsumeerd.Roderettlch IsInsommigegebiedeno.a.rond
Freiburg belangrijk,maar InzijntotaliteitgezienIsde
betekenisgering.
Stengelul:Vanditrelatiefkleinegewasvindtuitbreiding plaats (ruim10Z
per jaar).Erwordt tweemaalper jaargezaaid.

Relchenau:
Relchenau Iseenschiereiland gelegen IndeBodensee.Naast toerismeIs
tuinbouweenbelangrijke bronvanInkomsten.Hetgroente-areaalomvat250
hawaarvanca30haglasopstand.Opditeiland treftmeneenveelheidvan
gewassenaan.Deteeltvankomkommersenkropsla Iserhetbelangrijkst,
gevolgddoor rettlch,koolrabl,tomatenenbloemkool.OpRelchenau
Isgroenteteelt voor 180bedrijvendehoofdbronvanInkomsten.Op60
bedrijvenwordtgroenteteeltalsnevenactiviteit uitgeoefend.
DebedrijfsgrootteIsgering (0,7-2,5ha).
Deafzet vindtplaatsvlade telersverenlng "Relchenau-Gemuese,
Insamenwerking met 6groothandelaren.Deprijsstellinggebeurtdagelijks
Inoverleg tussentelersvereniging engroothandelaren,aandenaad
vandeprijsontwikkelingenopdegroothandelsmarktenenveilingenIn
Zuld-DultslandenNederland .Deverkoopprijs voordehandelIsInkoopsprijs (Incl.verpakklngskosten)plus 10procent.DeafzetvanRelchenau
gaatvoor40%naarBeleren (Ulm,Allgau,Muenchen).
Erzijnophet "eiland"ca.100.000overnachtingen perjaar.Mentracht
detoeristenwatmeer tulnbouwvrlendelljktemaken(betreffendebespultingenenbemesting)doorOpendagenopdebedrijven teorganiseren.
Doordetelersverenigingwordenvoorlichtingsdagenvoorjongetuinders
gehouden.Eenspermaandwordteenbepaaldonderwerpbesproken.
Daarnaast Iserjaarlijkseendlscussle-dagmetgastsprekers.
Enkeleopmerkingen pergewas
Veldsla:wordt s'wlnters veelInkasgeteeld.Zeventig%vanproduktle
komtuitdekas.Gebruikt type:donkergroenElan(Hlld)
Knolvenkel: kleineteelt,rasFlno.
Rettlch:
zowelwittealsrodej typeRex,wordengebosdgeleverd
(4stuks/bos)
Broccoli:
kleine teelt,breidtuit.
Koolrabl:
invoorjaarbelangrijk;rassen:ExpressForcer (wit)
Rodeelkebladsla)beldeslasoortenopelkbedrijf Inbeperktemate
LolloRossa
)aanwezig.LolloRossabiedthetmeesteperpectlef.
Bieslook:
kleineteelt,produktwordtzowelafgeleverd inbosjesvan
100gram (langprodukt)alsvan20gram.
Chinesekool: kleine teelt,wordtnietvroeg inhetjaargeteeld.
Problemenmetknolvoetwarenernauwelijks (pH7-7,2)
Tomaten:
naast teeltInkasookveelbultenteelt (25ha).
Komkommers:
wordtvoornamelijk geteeld Inkoudeenenkelellchtgestooktekassen.Degrondontsmettlng geeftproblemen.

Nieuwe alternatieve groentesoorten voor inde zomer onder glas zijn
paprika en aubergine.

4.KleineGewassenZwitserland
4.1 Onderzoek
DeInZwitserland bezochte Instellingendiezichmetonderzoek/
onderwijsbezighoudenzijn:
- Proefstation te Waedenswll (Noord-Zwitserland)
- Proefstation teConthey (Zuld-Zwltserland)
-Landwirtschaftliches InstitutGrangeneuve,Freiburg

4.1.1 Proefstation teWaedenswll
De"SwissFederalResearchStationforFrult-Growlng,Viticultureand
HorticultureWaedenswll"heeft4groteafdelingen:
a)onderzoeksafdeling.
b)afdeling toetsingchemischemiddelen,werktuigen,
plant-enzaal-apparatuur.
c)afd.vermeerderingendistributievanzaden,vlrusvrijuitgangsmateriaalbijfruitgewassen,en"gisten"voordewljnbereldlng.
d)Informatieenvoorlichtingsdienst.
Intotaal teltditProefstation 180medewerkerswaarvan45
wetenschappelijke,18technischeonderzoekersen36laboratorium
medewerkers.Dehoofdvestiging Is23,5hagroot.Daarnaastzijn
nogca.7regionaleproeftuinenmeteentotaleoppervlaktevan
ca44ha.
Hetonderzoeksprogramma voordegroenten 1987isalsvolgt:
(afdelingrassen-en teeltonderzoek)
1.Rassenproeven:
Chinesekool,koolrablenrettlch-vroegeteeltinplastic
tunnels,tomatenenkomkommers (plastic tunnel),peterselie
enspinazie (beldewlnterteelt inplastictunnels)Ijssla,
sprultkool,winterprei (alle jbultenteelt).
2.Teeltwijze-onderzoek (metdiverseplantingen)metdegewassen
kropsla,bindsla,koolrabl,bloemkool,peen,sulkermals,bieslook
(nieuweforceertechniek),overwintering vanandijvieenandere
sla-soortenIntunnels (oogstmaart/april).
Veldsla(nitraatprobleem).
3.Alternatievegewassen— > verwarmdekas
- Paprika-langeteeltwijzeenonderbegroellngmetklaver.Deecologen zijnergvoordezegroenbemester,omdatminderstikstofbemestingnodigzouzijn.
-Waterkersalswlnterteelt indegrond.
4.Alternatieveaanwendingonverwarmde tunnelIndezomer.
Slice-komkommers
5.Teeltvanbewaargroenten:Chinesekoolenpeen

6.Groeneasperges:rassenproeven;planting jonge speedy-planten
nawintergerst (midden juli).
7.TeeltvanIndustriegroenten:rabarber (rassenscreenlng)enblndsla.
8.AssortIments-verbredlngs-onderzoek:
- teeltvandrogebonen:Borlottl-bonen(Minestrone)flageolets,
tulnbonen,wittebonen,MexicaanseenLima-bonen.
-bieslook (Chlves)engroenebloemkool.
TijdenshetbezoekzijnderassenproevenChinesekool,koolrablenrettlchIneentunnelteelt bezichtigd.DeChlnese-koolrassenbetroffen
vooralhetJapanse type.BijderettlchwarennaastdeRex-typenook
enkeleMlnowase-typenIndeproefopgenomen.Laatstgenoemde typenwerden
jonggeoogst (geenuitgroei totmogelijke lengtevan40-50 cm.).

4.1.2 Proefstation teConthey
DitProefstationvoorhetFrans/Italiaans sprekendedeelvan
Zwitserland doetonderzoekophetgebiedvandrulventeelt,
boomteelt-entuinbouw.
Het IsonderdeelvanCentrumvoorAgrarischOnderzoek teChanglns.
Naastkavelsvoorvollegrondsteelt beschikteditProefstation
overkassenenplastictunnels.
DitProefstationheeftnaast teelt-enrassenonderzoek,ook taken
betreffendeveredeling/selectie,vermeerdering eninstandhouding
vanonderandereeenaantalgroentensoorten.
Zowordt thansselectlewerkverricht bijverschillende sla-soorten,
roodlof,sjalotenkool.
Het teeltonderzoek richtzichsterkopbevorderenvaneengrote
diversiteit vangroentegewassen.Met trotsmakenzemeldingvan
eengroentepakket vanmeerdan 100gewassen.Voordezediversiteit
worden3argumentenopgevoerd!
a)noodzaakvanvruchtwisseling.
b)demarktvraagteengrotediversiteitvangewassen
endoorhetafschermenvandeimportmoetdeZwitserse
tuinbouwaandezevraagzoveelmogelijkvoldoen.
c)detechnischemogelijkhedenomeendiversgewassenpakket
tevoeren,wordensteedsgroter.(Plastictunnels,
foliebedekking e.d.).
Verder richthetgroenteteeltonderzoek zichsterkop instandhouden
enverbeterenvandebodemvruchtbaarheid enopkwaliteit.Vooralde
onzichtbarekwaliteitsaspecten (residu,nitraatgehalte)zijndaarbij
belangrijk inverbandmetdepolitiekediscussiedaarover.
Naasthetgroente-onderzoekwerddoordezeafdelingonderzoek
verricht (selectieenteelt)aanaromatischekruiden.
DeophetProefstationbezichtigdekas-proevenbetroffendegewassen
paprika (rasClio,teeltduurhalfmei/augustusopbrengst 5-6kg/m2),
eneenkoude-kasmet teeltvandiversegewassen (knolvenkel,paksoi,
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bosul,snljblet enbroccoli).
Doelvandezeproevenwas teeltorlentatIe.Somswarenhierbijenkele
rassen pergewas Indeteeltopgenomen.
Eenanderekasproef betrofhetgewas tomaat.Hierbijwarenbemestingsobjectenendiverse rassenopgenomen (Salmazano,Cherry-tomaat
Sweet 100,vleestomaat enronde tomaatrasFusor-Clause)
Dekaswaarinditgewasgeteeldwerd,wasonderdeelgeweest vaneen
energlebesparlngsprojekt.DaarinzijnvergelekendekasbedekkingssoortenHortlplus(35-40Zenergiebesparing),enkanaalplaten (polypropyleenecocal,9Zllchtreductle)tenopzichtevanstandaard
glasdek.
Veelaandachtwerderverderbesteedaandebodemvruchtbaarheid in
tunnelteelt.Hiervoorwas In6tunnelseen vruchtwlssellngsproef
opgezetwaarbijhetgewas tomaat continugeteeldwerd.Drie
tunnelswarengestoomd,bijdeandere tunnelswasgeengrondontsmettlnguitgevoerd.Dewlsselgewassenwarenkomkommersenbonen.
Eenanderevruchtwlssellngsproef betrofeenbultenteeltmeteen
rotatieschemavanaardbel,gevolgd door2teeltenpeen.
OpditProefstationwarenverdernogvollegrondsproevenmet
aardbel(vervroegingdoorenkeleen dubbelebedekking,alsmede
tunneltjes),asperges (witteengroeneaspergerassen)en
sjalotten (veredeling tegenvirus)

4.1.3 Landwirtschaftliches InstitutGrangeneuve
Opdeze (middelbare)agrarischeschoolwerd ineengrootaantal
takkenvanlandbouwonderwijsgegeven.Hetpraktijkgerichteonderwijs
namdaarbijeengroteplaats in.Behalvetulnbouwonderwijswerdook
akkerbouw,enveeteelt-onderrichtgegeven.
Tenbehoevevanhet tulnbouwonderricht hadmendebeschikkingover
3200rrfstaandglas,lOOOmVlastic tunnel,lOOttfplatglasen2,5
havollegrond,koelcellen,verpakkingsruimte,eneenprovisorische
champignonkwekerijenwitloftrekkerij.
Deleerlingenhaddens'winters3maandenschool.Deopleidingduurde
3jaar.Verderwerddezeschoolveelgebruiktvoorbijscholingscursussen.Intotaalkregenopdezeschooljaarlijks 1200personen
onderwijsenbijscholing.Detotale"bemanning"omvatte 140personen.
Deindekasgeteeldegewassenwarentomaten,komkommers ensnijbonen.
Veelaandachtwerderbesteedaanopkweekvanplantmateriaal.
Ophetvollegrondsgedeeltewas0,5habezetmetrabarber.Derest
vandeoppervlaktewasbeteeldmetkoolgewassen,sla-soorten,
(kropsla,ijssla,rodetypen)preienknolselderij.
Deleveringvandeproduktenvondplaatsaandeschoolkantine,
winkels indebuurtenHandelsgenossenschaftBern/Seeland.Veel
plantmateriaalwerdaanparticulierenverkocht.
Opmerkelijkwasverderde teeltenverkoopvanspruitgroente
(vanrettich)envan"kattegras".Ditbehelsdebakjesmetdicht
opelkaarstaandetarweplantjesvanca 10ca.hoog.Hiervanwerden
80.000bakjesaandeMigrosgeleverd tegenZw.Frs.2
perbakje.

4.2 Afzet
Deafzet van tui.nbouwproduk.ten InZwitserland wordt sterk beheerst
doorhet zogenaamde drie-fasen-systeem. Inhetkortbehelst dat
hetvolgende:
fase 1:onbeperkte Invoer (weinigeigen produktle)
fase2:beperkte invoer (onvoldoende eigenproduktlewordt aangevuld
met import),
fase3:geen Invoer:eigen produktle Isvoldoendeomaandevraagte
voldoen.
Devoorlichters Inventariserenwekelijksde teverwachtebinnenlandse
produktle,waarna centraalde Importquotavastgesteldworden.
Verderwordt vanoverheidswege eengrotemate vande zelfvoorziening
sterkgestimuleerd.Dezelfvoorzieningsgraad bedraagt echterslechts
54Z.Vande Inlandseproduktle gaat 40%naar de Industrie,20%
betreft bewaargroenten.Deoverige 40%zijnzogenaamde "dag"-groenten.
Voorde ImportzijnItalieenFrankrijkopafstandgevolgd door
SpanjeenNederland debelangrijkste landen.(zie figuur 1)
Debinnenlandseafzet isgrotendeels viadegroothandel georganiseerd.
Daarnaastkomtopplaatselijk niveauookdirekte leveringvantuinder
aanhet (groot)wlnkelbedrljf voor.
Desupermarktenhebben InZwitserland eenaandeelvan65%indeverse
afzet.
Doorhetdrie-fasen-systeem isergeenintensievecompetitieomde
Produktenzogoedkoopmogelijk tetelen.
Bijnieuwe Produkten,zoalspaprikaenaubergines,Isnog geen
beperkingvande Invoer.Zodra deZwitserse tuinderde teelt voldoende
beheerst,endebinnenlandse produktleaandevraag kanvoldoen,
zalookhiervoor hetdrie-fasen-systeem gaangelden.
fig.1.Herkomstlanden vanImportversegroenteninZwitserland

Opdebezochtegroothandelsmarkt teZuerichwerdeenkeur van
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Produktenaangetroffendiekwalitatief redelijk totgoedwaren.
N'aarNederlandse maatstavenwarendeprijzenechterhoog.Omdat
hetvoorvollegrondsgroente nogvrijvroeg Indetijdwas(20mei)
werdveel Importprodukt aangetroffen,waaronderHollandsetomaten,
paprika,aubergines,komkommersenwitlof.Dekomkommers van10
dagenoudwarenkwalitatief heelgoed.Hetmerendeelvandetomaten
wasvanNederlandseherkomst.Daarnaast stondeneronderandere
cherry-tomatenuitSenegal.DeHollandsewitlof in5-kg dozenwas
vanprimauitwendigekwaliteitmaarnietvrijvanbruinepitten.
Witlof IsInZwitserland voor80Zeensalade-groente.Opvallend
wasverderdegroteverscheidenheid aansla-typen,waaronder
ookLolloblonda.Deijsslawerdmetombladaangevoerd.
Kwalltlatlefgoedepaprika'senkomkommerswarener
aanweziguitItalieenSpanje.Erstondenverderrondetomaten
uitItalie,SpanjeenAlbanie',Salmazano-tomatenuitItalie
envleestomatenuitNederland.Broccoliwerdnietopdemarkt
aangetroffen.
Hetfustbestond voornamelijk uithoutenkisten(meermallg)
Plastic fustvondmen teduur.
Uitgesprekkenmet ImporteursbleekdatmetnamedeInlandse
Produkten,diesomsmindervankwaliteitwaren,gedwongen
afgenomenmoestenworden.
Eenaantalproduktenzoalsspruitenvoordeverwerkende Industrie
vallennietonderhetdrle-fasen-systeea.Zoookzijnervoor
siergewassen,enplantmaterlaalgeenbeperkendemaatregelen.
Degroothandelsmarkt teZuerich Iseenmoderncomplex(gebouwdin
1980metgoede outillage (o.a.koelruimten).Zeeropmerkelijk
wasdegrotenetheid.
InIns (gebiedSeeland)werdhetverpakstationvanhetV.L.G.bezocht.
Deze telersverenigingkooptcentraalzaadenplantmaterlaal,heeft
eeneigenvoorlichtingsdienst,heefteigensorteer-pak-enbewaaraccomodatleenlevertdagelijks inheelZwitserland verseenverpakte
groenten.Omzichvaneenregelmatigeaanvoer teverzekerensluitde
V.L.G.teeltcontractenaf,enkooptzonodig iaportgroenten.
Ophetmomentvanhetbezoek (21/5)werdenveelbewaargroenten
voor leveringklaargemaakt (knolselderij,peenvanhetNantestypeen
wittekool).Dezegroentenwarenbewaard ineenoudkoelcomplex
(1954)gelegenonderhetPakstation.
Opvallendwarendehogeprijzenvandevoorverpakte groenten
(bijv.1kgkoolvoorf2,10).
HetinvloedrijkegrootwinkelbedrijfMigrosneemtveelgroenten
directafvandetuinders.Hiervoorhebbenzeeigen
voorlichters/teeltbegeleldersindienst;deze
bemonstereno.a.ookdeslavoorresidu-ennitraatbepaling.De
bepalingenwordenineigen laboratoriauitgevoerd.

4.3Teelt inPraktijk
EvenalsInZuid-DuitslandkenmerkendeZwitserse tuinbouwbedrijvenzichdoordeteeltvaneengrootaantalgewassen.
DeZwitsersegroenteteelt omvat ruim 10.000hawat IXisvan
11

de totale hoeveelheid Landbouwgrond.
De 5000groentetelers beheren kleine totmiddelgrote familiebedrijven.DebelangrijksteproduktIe-gebleden liggen InNoordenZuid-West Zwitserland,
(zie flg.2).
Hetmerendeel vandeproduktIe vindt Indevollegrond plaats,
waarbijInhet voorjaar veelalafdekking met folieplaatsvindt.
Teeltonderglas treftmenweinig aan.Warmternlnnendegewassen
worden inplastic tunnelsgeteeld.Degroenteteelt vindt vaak
plaats opgemengde bedrijven,waar ookakkerbouw of veeteelt,
plaatsvindt,onder andereuit hetoogpunt vanvruchtwisseling.
Flg.2.Debelangrijkstegroenteteeltgebieden inZwitser.land

&* ) n\

Debezochte bedrijven vielenopdoordegrote Inzetvan
arbeidskrachten,enredelijk goede teeltverzorglng.De
tuinderswarenvaakzeergoedopdehoogtevannieuwe
ontwikkelingen ophetgebied vanrassen/gewassen,diezichIn
Nederland voordeden.Waarmogelijk probeerde mendienate
volgen.De teeltopsteenwolwerd echtererg onnatuurlijk
gevonden.Verderbestond daarde Indrukdathetnitraatgehalte vanop steenwolgeteelde produktenhoger Is.
Doordehogeprijzenvoordeproduktenkondendurekassengezet
worden.Inhetgebied Seelandkostte bijv.eenkas vaneen
bleslookkwekerlj ca.Zw.Frs 300pervlerkantemeter.
Het teeltgebled Seeland omvat ongeveer 4000hagroenten,verdeeld
over 2000tuinders.Veelplantmaterlaalvoorditgebied werd
uitNederland betrokken.
Naar degewassen toewasopvallend de Ingangdiede teelt van
diverse saladegroenten gevondenhad.Voor de "gemengdesalade"
werd veelaleen teeltwijze vansnljslaaangehouden.Dat betekent
vrijdik ter plaatsezaaien.
Hetoogstenvindt tneenvroeg stadiumplaats,voordat een
kropgevormd is.Bijgoede verzorging kanzomogelijk een
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tweede snee verkregenworden.Hoeweldeproduktleopdeze
manierniethoog Is,gaatdeoogstsneller,deteeltduurIs
korter,enbijrodesla-typewordt eengroteraandeel Inroodkleurlngverkregen.
Verderwerdveelteeltvanbosul (groveuien,9stuks/bos,of
zeerfijneuien)gezien.Veldslahad Indewinter (teeltIn
tunnels)eenbelangrijkmarktaandeel bijsalade-groenten.
Teeltvanroodlofvondnogbeperktplaats.
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5.Samenvatting enConclusies.

Zuld-Dultsland
Doordegrotetoepassingvanfolie-bedekking slaagtmeninhet
teeltgebied Pfalzerinvroeg inhetvoorjaareenredelijksortiment
groentenopdemarkt tebrengen.
Hoewelsla,koolrabienradijsdehoofdteeltenzijnwordendeteelten
vanbloemkool,broccoli,rodeeikebladsla,LolloRossa,eninminder
mate ijssladuidelijkbelangrijker.
DaarnaastzagenweintoenemendematevroegeteeltvanChinese
kool (korte typen)enrettich (vroegeteeltRex-type,daarnasteeds
meerMlnowase-typen).DebedrijfsstructuurisvrijmodernIndePfalz.
OpRelchenaustaatdeontwikkelingvandetuinbouwnagenoegstil
door tekortaanlandenvruchtwlssellngsproblemen.Erzijneengroot
aantalkleine familiebedrijven,diegeenultbreldlngskansenhebben.
Deafzet/Inkoop isnaaromstandighedengoedgeorganiseerd.Door
despeciale ligging IsRelchenaueenzeerspecifiekgroenteteeltgebied.Ookhierveelteeltvandiversesla-soorten,rettich,
bloemkoolenkoolrabi Invoorjaar,enveldsla Indewinter.
Zwitserland.
InZwitserland ligthetonderzoekenkelejarenachterop
Nederland,hetIsmeerbegeleidend danvooruitstrevend.
Doorhet3-fasen-systeemIsdehandel,enookde teelter
sterk beschermd.Doordezegeringeconcurrentiezijnde
prijzenhoog,enwordendetuindersnietgedwongenefficient
teproduceren.
Degroenteteelt InhetgebiedWallisvieltegen(kleinebedrijven).
Rond Ins(gebied Seeland)warendebedrijvengroterenbeter
georganiseerd,enmeerIngespeeldopnieuweregroentesoorten.
OpvallendwasverderdatdeteeltvanaardbeienInZwitserland
nauwelijksvoorkomt.Erwerdenveelaardbeiengeïmporteerd
uitSpanjeenItalie.
DeteeltvanCherry-tooatenwordtplaatselijk,enopkleine
schaalbeproefd.
VeelrassenvandiversegroentenkomenuitNederland.
DehandelInZwitserlandwordtenigszinsgehandicapt doorhet
drle-fasen-systeem,maarprofiteertanderzijdsvandehogemarges.
Dehandelendistributie Isgoedverzorgd,kwaliteitsbewust,en
goed Ingespeeldopafzet (kleln-verpakking)naarhetgrootwinkelbedrijf.
Nederlandseexport-aogelljkhedennaarZwitserland zijnbeperkt
doorhetgehanteerdeInvoersysteem.
VoorzowelZuid-Duitsland alsZwitserland spelenmilieu-eisen
eenbelangrijkerolbijhetImagevandegroenten.
De"Tjernobyl"en"Sandoz"-affaireshebbenhetpubliekzeer
attentgemaaktop"onnatuurlijke"teeltmethodenengebruikvan
vreemde "stoffen"bijdevoedselproduktie.
Nitraatgehalten Ingroenten spelenvooralinZwitserlandeen
belangrijkerol,enmenhanteertzealsvoorwaardenbijimport.
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De tuindersstellen2lchmeeropenvoorhetpubliek,onderandere
dooractiesals"Kom Indekas/Komopheterf".
Verder volgen Inbeldelandenhetonderzoekendepraktijk
deNederlandseontwikkelingen op teeltgebled zeernauwgezet,
enpassendie,hoewelvertraagd,steedsmeertoe.
Totslot iseenbijzonderwoordvandankverschuldigd aanalle tuinders
enbegeleiders,dieonsopdezereisgastvrijheid hebbengeboden
enonsuitgebreid enterdegenhebbengeïnformeerd.
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