Verslag studiereis Spanje 5 - 1 0 juli 1999 in het kader van Haalbaarheidstudie
Spanje (project 1032)

1.Inleiding
Inhet kader vanhet project 'Haalbaarheidstudie Spanje' isdoor drie sectiehoofden
vanhet PBG eenreisgemaakt naar 2belangrijke tuinbouwgebieden in Spanje
(Murcia enAlmeria), alsmedenaarhethoofdkantoor van de belangrijkste
afzetorganisatie vantuinbouwproducten inMadrid (FEPEX).
Doel van dereiswas:
1. Inventarisatie enanalyse vandebelangrijkste knelpunten in de tuinbouwsector,
met name inhet teeltproces van kasgroenten.
2. Polsen van debereidheid van Spaanseproefstations tot structurele
samenwerking
3. Polsen vanzakelijke bereidheid vanhetbedrijfsleven tot het verlenen van
opdrachten aanhet PBG voor onderzoek danwei kennisoverdracht.
4. Concretiseren vanmogelijkheden voor financiering van samenwerkingsprojecten
1.1. Deelnemers
Deheer J.Kipp, sectiehoofd Plantevoeding &Substraten PBG
Deheer A.Kerssies, sectiehoofd Gewasbescherming PBG
Deheer G. Welles, sectiehoofd Teelt snijbloemen en potplanten
Deheer Jorna, voormalig landbouwattaché ino.a. Spanje, begeleidde degroep.
Hij heeft het programma ook voorbereid ende intenties vanhet PBGbij de
bezochte instanties enpersonen voorafuitvoerig toegelicht.
1.2. Programma
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FEPEX inMadrid (landelijke organisatie vanproducenten en ejïpûrœùf^van
kasgroenten en bloemisterij)
PROEXPORT inMurcia (Vereniging vanproducenten en exporteurs van fruit
entuinbouwproducten inderegio Murcia)
PALOMA inMazarron (Murcia) (Op éénna grootsteproductie- en afzetbedrijf)
DUNIAGRO inAlmeria (coöperatie van producenten)
CASIinAlmeria (coöperatie van producenten)
Proefstation LaMojonera -LaCanada in Almeria
Proefstation LasPalmerillas in Almeria
DeRuiter Semillas in Almeria
Instituto laRural van deCaja Rural inAlmeria (Belangrijkste bank van Almeria
en financier van Las Palmerilas)
Bedrijfin aanbouw vanFa.van derKaay (11hatomaat).
Diverseproductiebedrijven (groenten, opkweek, potplanten)

3. Korteverslagen van debezochte instanties/bedrijven
2.1. FEPEX inMadrid (landelijke organisatie vanproducenten en exporteurs van
kasgroenten enbloemisterijgewassen)
Aanwezig: delegaties uitverschillende productiegebieden in Spanje
(voorlichters,
adviseurs en onderzoekers)
Gesprek isdoor FEPEX goed voorbereid, voorafgaande aan ons gesprek hebben zij
hun wensen albesproken en eenwoordvoerder benoemd.
Doelstelling Fepex:
a. Verbetering van derentabiliteit van bedrijven
b. Aansturen van onderzoek
New developments
Implementation of knowledge
Drie financieringsbronnen voor onderzoek:
- Overheden
- Industrie (vnl.banken)
-EU
AdviesvanFEPEX: zoeken naar co-financieringsconstructies!
Devolgende thema 'sworden door de FEPEX als prioritair genoemd, metde
volgende actiepunten:
Gewasbescherming
1. Integrated pest management
adapted strategies
Introduction banker plants
2.

Biological control (white fly, trips, soil fungi)

3. Improving Sprayingtechniques
Detection techniques - youngplants and inwater

Acties
Exchange knowledge to local conditions

Finding and testing
regional predators
Quantifying side effects
pesticides
Testing BCA's (soil
fungi)
Adapting to local
conditions greenhouses/tunnel
Adapting to local
conditions

-34. Developingbiological and chemical soildisinfection Solarisation and
(Replacement ofmethyl bromid)
steaming

Bemesting,water en substraten
5.

Salt problems

Cheap and simple
techniques
Re-use ofresidue (brijn)

6.

Recirculation

Developing simple
techniques ofnutrient
supply
Desinfection
Biological equilibrium

7.

Substrate standardization

Training programs
Testing local substrates

8.

Fertigation models

Adaption of existing
model to local
condittions

Teelt
9.

Improvement production and quality

Climatic factors (light)
adaption of growing
systems
improvement of light
transmission
heating and economic
feasability
Variety testing

10. Firm registration and comparison /analyses
11. Meeting with floricultural industry

IBERFlora Valencia
(October 1999)

Algemeen
12. Training programs

- Subtrates
- Climate
- Crop Protection
- Growing techniques
In Spain: growers,
suppliers, industry
InHolland: scientists
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PBG levert trainers:kan
in lopend EU
programma
13. Questor(EVB)
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1.2.PRO-EXPORTinMurcia (Vereniging van producenten en exporteurs van
fruit entuinbouwproducten in de regio Murcia)
Bedrijf PALOMA inMazarron (Murcia) (Op één nagrootste productieen afzetbedrijf)
Aanwezig:

JoséHernandez Navarro president Paloma envoorzitter Proexport
Abelardo Hernandez Martinez, landbouwkundig ingenieur, adviseur
Proexport

PRO-EXPORT produceertjaarlijks 1,8 miljoen ton groente en fruit
Het bedrijf PALOMA produceertjaarlijks 120000ton groente en fruit, vnl. tomaten
maar ookmeloenen, steenvruchten, druiven, granaatappels enbloemkool. Totaal
heeft men 2500 haingebruik, waarvan 800hatomaat (38haverwarming, enkele
kassen ook CO2),verspreid over deregio Murcia.
Volgens José lopen de Spaanse onderzoeksinstituten ver achter enhebben geen
contact met depraktijk. Zij hebben zelf een laboratorium voor grond, water en
gewasonderzoek en analyserenjaarlijks voor 6miljoen Pesetas.De Lab-inrichting
is zeermodern en professioneel.
Zij kijken nietnaarproductieper oppervlakte-eenheid maar naar de kostprijs perkg.
Overhet algemeen hebben zegeen geavanceerde technische kasinrichting.
Zij zijn in eersteinstantie ergterughoudend door slechte ervaring met Hollandse
bedrijven, m.n.Koppert enkassenbouwers (deze laatsten willen glasverkopen).Het
isKoppertniet gelukt om inhet gebied debiologische bestrijding vandegrond te
krijgen. Ditheeft detuinders veel geld gekost.
Naar eigen zeggen isMurciatechnisch veelverder dan Almeria:betere kassen, veel
meer substraatteelt enbeterewatergeefsystemen. Zijzelf halen 48kg/m2 tomaten in
multitunnelsmethogedraadsysteem (70ha) en23kg/m2 inoudere typen.
Arbeid wordt steeds meer eenprobleem, zowel watbetreft beschikbaarheid als
kosten. Uurloon in3jaar gestegen van 500Pts/uurnaar 1080Pts/uur. (F 14,-per
uur).
Grootste technische problemen:
Klimaat: RV-controle,temperatuurschommelingen, hoge dagtemperatuur.
Fertigatie:meet enregelsysteem, voedingsschema's (gebruiken nuonze),
waterkwaliteit (zout).
Gewasbescherming: vooral insecten,Verticillium enmeeldauw geen probleem.
Thripsbestrijding lukt welbuiten (meloen),maarniet indekas (tomaat).
Navarro stelt eerst voor onderzoek tedoenmetgedeeld risico, maar komt daar later
op terug.
Erwordt afgesproken eerst enkele deskundigen te laten overkomen die een
inventarisatie enanalysemaken van deproblemen (periode september '99 februari 2000).
Hiervoor zalhetPBG opkortetermijn eenofferte indienen. Daarna zullen zo
mogelijk gerichteprojectvoorstellen ingediend worden.

-6Deresultaten zullenbeschikbaar zijn voor allebij PRO-EXPORT aangesloten
leden.
1.3.Bedrijf in aanbouw van Fa.van der Kaay (11 ha tomaat) inVera.
OpwegvanMurcia naar Almeria (afslag Vera) debouwplaats bezocht. Dalsem is
deleverancier, debouw wordt uitgevoerd doorplaatselijke aannemers. Venlo-type
5meter goothoogte,tralie,plastic dek,metbuisverwarming. Debouw wordt
begeleid door Jan Linthorst, voormalig medewerker van Grodan dienu consultant is
enkort geleden eenperlitefabriek inAlmeriaheeft laten bouwen.
Hetbedrijf heeft eentotale grondoppervlakte gekocht van 75ha.
2.4. Proefstation La Mojonera - La Canada, El Ejido (Almeria)
Aanwezigen:
José LuisHernandez Sanchez (directeur),
Dra. PLorenzo (klimaat, fysiologie, irrigatie, substraten),
Maria Dolores Rodriguez Rodriguez (geïntegreerde bestrijding, insecten enplagen
indetuinbouw), Signor Caluas (waterkwaliteit en-zuivering) (geen kaartje)
Signorita Luisa GarciaBalaguer (productvernieuwing siergewassen, kasconstructies) (geenkaartje)
'Snorremans (schimmels)' (geenkaartje)
Isabel Maria Cuadrado Gómez(virologie,bedrijfskunde, deelswerkzaam bij
F.I.A.P.A.)
Gast:Juan Corinho directeur proefstation LasPalmerillas (geen kaartje)
12hakassen; aparte afdeling LaCanada voor fruitteeltonderzoek. (Ook veterinaire
inspectie inhet gebouw gehuisvest)
Vallen organiek onder Junta (Provincie) deAndalucia. Proefstation heeft twee
taken:onderzoek envoorlichting, voornamelijk het geven van cursussen.
Decommunicatie met onze delegatie verloopt stroef.Zij willen weinig kwijt over
budgetten endringen aanop samenwerkingsprojecten die apart gefinancierd
worden. Bij vragen aanonderzoekers wordt steeds verwezen naar dedirecteur, die
zich opzijn beurt weer achter deJuntaverschuilt. Een zekere Ortiz lijkt daarde
baastezijn. Tijdens eenkortepauze wordt door hen koortsachtig overleg gepleegd,
waarbij deFIAPA-medewerkster opmerkt dat zeopmoeten passen omdat wij op
overnamepad zouden zijn. Uiteindelijk wordt afgesproken dat eerst zal worden
gewerkt aan eenraamovereenkomst, waarbinnen projecten kunnen worden
geformuleerd. Het initiatief zalbij onsmoeten liggen.
Tijdens derondleiding komen inhoudelijke gesprekken met de onderzoekers op
gang,maar ook zij haken al snel weer af. Delab's zijn normale onderzoekslab's. Zij
doen geen analysesvoor derden.Zij doen vrij fundamenteel onderzoek.
Deoppervlaktes van dekassen zijn erg groot voor onderzoeksdoeleinden. Geen
bijzondere faciliteiten. Erwordt o.a. onderzoek gedaan naarproductvernieuwing bij
siergewassen (gedomesticeerde wildeplanten uit debergen).
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2.5.Proefstation LasPalmerillas, EIEjido
Alleen eenbedrijfsleider isaanwezig (geennaamkaartje)
Een korterondleiding door dekassen. Worden gefinancierd door boerenleenbank
Caja Rural deAlmeria.Daarnaast opdrachten voor derden o.a. testen vanplastics.
Hebben samenmetBrinkman project indriekassen waarin effecten van
verwarming enCO2worden onderzocht. Deproeven hebben veelal een demokarakter (proeftuinniveau). Verschillende kasbedekkingsmaterialen worden
onderzocht ophun effect opkasklimaat en gewasreacties.
2.6.Rondrit door het tuinbouwgebied Almeria
Het gebied ziet erniet ergvriendelijk uit. (nauwelijks groen, alleenkassen) Afval
wordt vaak op openplaatsen gestort. Inverband met dewarmte ende lage prijzen
zijn veelkassen geruimd. Opvallend zijn delageplantdichtheden die inde
vruchtgroenteteelt worden aangehouden. Ditwordt gedaan omdat men bang isvoor
schimmelziekten.Hierdoor wordt het echter nogmoeilijker om klimaat temaken.
Opeenpotplantenbedrijfstaan dekassen vol,hetgeen direct eenbeter klimaat tot
gevolg heeft. Opvallend isde slechtekwaliteit stek enzaaigrond die gebruikt wordt,
hetgeen waarschijnlijk mededegroteuitval verklaart.
2.7. DuniAgro
Aanwezig:
Antonio Rivera Jimenez (presidente)
Salvador Maleno (voorlichter)
DuniAgro is eencoöperatie(S.A.T) enbestaat uit 100producenten met 300ha. Zij
zijn aangesloten bij PRO-EXPHAL, deoverkoepelende organisatie van
producenten en exporteurs in Almeria.
Hun missie ishet stimuleren van vernieuwing, met momenteel drie hoofdaandachtspunten:
- Recirculatie
- Hoge draad
- Ventilatie (klimaat, etc.)
LasPalmerillas functioneert volgens henniet, ze staan tever van depraktijk af.
Daarom worden zelf fondsen gecreëerd voorvernieuwing. Daarvoor iseen kleine
experimentele kas beschikbaar.
Volgens P.Jorna zijn ze gelieerd aan Red Pearl (zoetetrostomaten),maar hebben
naar eigen zeggen weinig contact met telersvereniging inHolland; deze zouden erg
gesloten zijn.
Hebben JosHilhorst als adviseur;hij wordt beschouwd alsde 'god van de
kassenteelt'.
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Grootsteprobleem: klimaatcontrole enbiologische bestrijding. Met Novartis
proberen zij met dit laatstewat verdertekomen. Nog geen echt goede resultaten
Willen samenwerking, vragen om offerte over onderzoek naarbeheersing van de
luchtvochtigheid.
Hebben zichNFT-systeem laten aanpraten door o.a. Joop vanNierop, Nederlandse
voorlichter dieveel adviseert bij detelersgroep inNantes.DaarzouNFT veel
worden toegepast. Het systeem bestaat uit zakvormige plastic sleuven ingoten. Zij
zijn erniet tevreden over: degotenzijn niet stabiel (kunststof) ende temperatuur
vanhetwater loopt tehoog op.Zedenken naoverkoeling,maarhebben weinig
vertrouwen meer inhet systeem
2.7.De Ruiter Seeds
Aanwezig: JanBarten, veredelaar tomaat
Begrijpt onzeopzet,maarwaarschuwt voor valkuilen. Adviseert ons om kostewat
het kost samen tewerken met deproefstations, omdat wehier anders geenpoot aan
de grond krijgen. Vooral niet alte snel eenHollands station hier vestigen.
Schatjaarlijkse toename kassenteelt inAlmeria ongeveer 2000ha., maar verwacht
ditjaar afname van degroei.
Heeft specialebelangstelling voor inhoudstoffen, metname licopeen dat anticarcinogeen is.Vraagt om samenwerking opdit gebied, zowel in Spanje alsin
Nederland. Heeft veel contact met dehoofdvestiging in Bergschenhoek.
Onderzoek vanhen voornamelijk inNederland; hier alleenpathologisch lab (incl.
PCR). Ziektetoetsen hiervaak moeilijk uitvoerbaar
Zij hebben een eigen voorlichter indienst (Spanjaard, hetgeen volgens hem
essentieel is).Demeeste coöperaties hebben eigen voorlichters.
Jan Barten zietmogelijkheden tot samenwerking op het gebied van smaaktoetsen,
zowel met eenpanel alsvia een smaakmodel.Moet viadehoofdvestiging in
Bergschenhoek geregeld worden. Wij zelfzullen het initiatief nemen.
2.9. CASI Coöperatie, La Canada, Almeria
Aanwezig: Antonio Quirantes Sedeno (Gerente)
Voorlichter (geennaamkaartje)
Kortebijeenkomst, zehadden nuniet opons gerekend. Maakt wel tijd, eerst
kwartier, uiteindelijk 3A uur. Grootsteproblemen indewinter: langetijd koud ->
geen groei, slechtekwaliteit, voorziet dus overstap naar verwarming
Indezomer isbeheersing van het klimaat essentieel. Overweegt serieus de aanschaf
van enkoelinstallatie. Vraagt daarbij om advies enbegeleiding. Wil deze zaken
echter centraal (regionaal) laten aanpakken. Ziet ook zowel productieverhoging als
kwaliteitsverbetering alsbelangrijkste prioriteit.

-92.10. Caja Rural de Almeria
Aanwezig: JerónimoMolina Herrera (director Institute Rural)
JoséAntonio FernandezFernandez (adviseur)
Zewaren van onzekomst opdehoogte.Hadden zelfcontact metP.Jorna gezocht
voor afspraak. Kort gesprek. Zien samenwerking helemaal zitten en verwachten
veel van ons.Komen in september naarNederland enwillen dan nadere afspraken.
Zien ook dat onze inbreng niet tenkostemag gaanvan eigenproefstation (Las
Palmerillas),maar willenwel eenduidelijke inbreng vanons.

-103. Conclusies en afspraken
1. Erzijn nauitvoerig overleg met deFEPEX 13prioriteiten voor Onderzoek en
Kennisoverdracht opgesteld. Dezeworden gebruikt alsbasisvoor verdere
activiteiten van o.a. het PBG.Men onderstreept hetbelang van PBGbetrokkenheid voor de sector.
4 Onderwerpen hebben betrekking op Gewasbescherming, 4op het gebied van
Plantenvoeding, waterkwaliteit ensubstraten, 3ophet gebied van
Teelt/kasklimaat en2ophet terrein vanKennisoverdracht. Het PBG heeft alle
benodigde expertise enkennis.
2. Opbeidebezochte Proefstations iserbereidheid tot samenwerking. Beide
Proefstations, doch inhet bijzonder het door deoverheid gesubsidieerde
Proefstation LaMojonera, ondervinden echter weinig vertrouwen en waardering
vanuit het tuinbouwbedrijfsleven.
Het onderzoek staat ofte vervan depraktijk af(LaMojonera) ofpakt onvoldoende de echteproblemen aan.
3. DeCaja Rural (Agrarischebank diehet Proefstation LasPalmerillas financiert)
staat volledig achter structurele samenwerking methet PBG. Eind september
1999zal eendelegatie van de Caja Rural het PBGbezoeken met deintentieom
concrete samenwerking te formaliseren (ente financieren).
4. Hetbedrijf Paloma inMurcia enhet bedrijf DUNI-AGROinAlmeria willen
beiden ondersteuning vanhet PBGbij het oplossen van teelttechnische
knelpunten. Beidebedrijven willen hiervoor betalen. Zij vertegenwoordigen een
totale oppervlakte vanruim 700hatomaten. Een uitgebreide inventarisatie en
analyse van deproblematiek zou alvanaf komende september kunnen
plaatsvinden. Gezien ook hun voortrekkersrol in dekastuinbouw in beide
gebieden ishet uitermate belangrijk omhiervoor opkortetermijn offertes uit te
brengen.
5. DeFEPEX ondersteunt de gedachte van een seminar/bespreking over
samenwerking ophet gebied van sierteelt (bijvoorbeeld inoktober op debeurs
Iberflora)
6. DeRuiter Seeds ismogelijk geïnteresseerd inkwaliteits/smaakonderzoek van
Spaanse tomatenrassen doorhet PBG.
7. Debiologische gewasbescherming ondervindt veelproblemen. Pogingen van
toeleveringsbedrijven (o.a.Koppert) omwitte vlieg,thrips of luizen te
bestrijden hebben tot nu toeweinig succes.Aangegeven is dathet PBG met
dezebedrijven in contact zaltreden om verdere acties te plannen.
De eerder geplande reisvan W.Runia voor een lezing over
grondontsmettingsmogelijkheden zalworden geïntegreerd indeonderpunt 4te
ondernemen activiteiten.
8. De subsidiemogelijkheden zijn nog onvoldoende duidelijk. Hierop zal in
augustus en september 1999actie genomen moeten worden (EU, Spaanse
overheden). (Ingangen via P.Jorna envia Carmen Perez Garrigues, coördinator
INIAonderzoek).
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Adressenlijst
Carmen Perez Garrigues - coördinatorINIAonderzoek, standaardisatie
FEPEX
Miguel Angel 13
28010 Madrid
Tel. (91)3191050
Fax. (91)3103812
Angel Rojo Galindo- marketing, promotie
FEPEX
Miguel Angel 13
28010 Madrid
Tel. (91)3191050
Fax. (91)3103812
Email. Angel@fepex.es
José Maria Pozancos Gómez-Escolar- Directeur
FEPEX
Miguel Angel 13
28010 Madrid
Tel. (91)3191050
Fax. (91)3103812
José Ignacio Cuerva- woordvoerder namens de voorlichters/onderzoekers
SAT Bonnysa
LaFont1
03550 SanJuan (Alicane)
Tel. 96 5653700
Fax. 96 5655769
JoseEnrique Colomina - bioloog
SAT Bonnysa
LaFont1
03550 SanJuan (Alicane)
Tel. 96 5653700
Fax. 96 5655769
Carlos Garcia Segarra SATOle
CalleMayor, 140
03314 San Bartolome
Orihuella Alicante
Tel. (96) 5367000
Fax.(96) 5367276

•12Pilar Murillo
Asociacion Professional deHorticultura de Aragon
Tel. 967 201088
Mariano Contreras - Directeur Laboratório
Asociacon de coscheros - exportadores deproductos hortofruticolas
Esteban Murillo,3
0470 ElViso,Almeria
Tel. 950 558230
Fax. 950 558229
Email:mcontreras(S>,larulal.es
Maria Dolores Rodriguez Rodriguez
Centra deInvestigación yFormación Horticola
' LaMojonera' -La Canada'
Expertise:Protección integrado horticolas (Insectos/plaga)
Tel: 950 558014/950 558030
Fax: 950 558055
Dra. P. Lorenzo
Centra de Investigación
YFormación Horticola (C.I.F.H.-Almeria)
Fysiologisch onderzoeker
Autovia delMediterrâneo, Sal.420
Apdo.De Correos,91
04700 El Ejido
Tel: 558014/558030
Fax: 558055
Jesus Verón Gormaz- Presidente
Asociocion deHorticultura deAragon,Rioja y Navarra
SanAndres, 82o
Tel. 976 201088
Fax.976 201388
50001 Zaragossa
Jerónimo Molina Herrera
Instituto LaRural (Caja Rural)
Place deBarcelona,5
04006 Almeria
Tel: 950-210321
Instituto(a),larural.es
Centro Technológico de F.I.A.P.A.
Isabel Maria Cuadrado Gómez, directeur
Ctra. De laPlaya s/n

-13La Canada de San Urbano
04120Almeria
Tel: 950 291981/290092
Fax: 950 290092
www.fiapa.@larural.es
Santiago Regos Jesus Reina
Avda. SanFco.Javier, 9
Edif. Sevilla2-8a 19-20
41018 Sevilla
Tel: 34954632619
Fax:34954632285
Suvma@arrakis.es
Abelardo Hernandez Martinez
PRO-EXPORT
Portillo deSan Antonio
8-3 Entlo
Murcia30005
Tel:968282160/96828363
Fax:968281819

Ahernandez@fepex.es
JoséHernandez Navarro
PALOMA, Grupo Hortofruticola
Camino Rincones s/n
30870Mazarron, Murcia
Tel: 968590001
Fax: 968590769
Antonio Rivera Jimenez
S.A.T.Duni Agro
Paraje La Cumbre, s/n/
04700 El Ejido
Tel:950 497645
Mobil: 608956162
Fax: 950 497832
Antonio Quirantes Sedeno
CASI Cooperativa Agricola 'San Isidro'
04120- LaCanada Almeria
Tel: 950 626007
Fax: 950 290863

