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Verslag van studiereis naar Kreta van 14 - 18 januari»
door:

E„ H o B u k m a n ,
Eo Kooistra,
OoAoMo van Uffelen®

Naaldwijk, 26 april 1974.

y|3§LflG_yAN_SiyDIEREIS_NAAR_KREIA_\/AN_14_ = _18_gANyflRI_1974
door: E.H. Bukman,
E. Kooistra,
3.A.M. v. Uffelen.

1. Het doel v/an de reis was te trachten een indruk te krijgen
van de potentiële mogelijkheden van de teelt onder plastic
op Kreta; vooral van komkommers, maar ook van andere gewas
sen. Dat op de eerste plaats aandacht aan de komkommer uierd
geschonken was vanuege de, sinds 1970 jaarlijks sterk groeien
de export van dit product in het luinterhalfjaar, naar
Uest-Duitsland.
2. Het reisschema zag er als volgt uit:
14 januari: Reis naar Athene.
15 januari: Bezoek aan Ministerie van Landbouw. Ontvangen
door de directeur van de sectie tuinbouw van
het ministerie, dhr. D. Batoulis en vooral
waardevolle informatie verkregen van diens mede
werker, dhr. P. Tzakas.
Doorgereisd naar Kreta (iraklion).
16 januari: Ontvangen door de inspecteur van de Landbouw
te Iraklion, dhr. Nikas en door de directeur
van het Landbouwkundig Proefstation te Iraklion,
dhr. M. Petrakis. Hierbij waren aanwezig twee
medewerkers, de heren E. Kozirakis en B. Manios,
die ons ook verder op Kreta begeleidden.
In het tuinbouwcentrum rond Ierapetra werden
bezoeken gebracht aan tuinders en aan een twee
tal exporteurs (pakstations) waaronder de groot
ste nl. dhr. Charalambakis. Verder werd een be
zoek gebracht aan een afdeling (substation) van
eerder genoemd proefstation.
17 januari: Bezoek aan tweede afdeling (substation) van het
proefstation en aan tuinders in het tuinbouw
centrum rond Timbakion. In de haven van Iraklion
werd een kijkje genomen om een indruk te krijgen
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van het transport naar het vaste land.
18 januari: Thuisreis.
3. Het klimaat op het eiland is zodanig dat er in de wintermaan
den zónder verwarming tomaten en komkommers onder plastic
geteeld kunnen worden. De gemiddelde temperatuur in de koud
ste maanden, januari en februari, ligt boven 10°C. In het
zuiden zijn de temperaturen iets hoger dan in het noorden.
Een warmtebehoeftig gewas als komkommer wordt alleen in het
zuiden geteeld. Ook hier zijn de temperaturen evenwel voor
een onverwarmde teelt onder plastic duidelijk aan de lage kant
Kreta is van ouds een tuinbouwland. De instelling van de
tuinders is te vergelijken met die van de Nederlandse tuinder.
Mede door het vrij gunstige klimaat speelt ook het toerisme
een rol op Kreta. Het centrum hiervan is Iraklion. Het toeris
me neemt toe en heeft een belangrijke invloed op de beschik
baarheid van arbeidskrachten in de land- en tuinbouw.
4. Twee duidelijke centra van de teelten onder plastic vinden
we langs de zuidkust, ni. rond Ierapetra en rond Timbakion.
Opgegeven oppervlakten plastic teelten (seizoen 1973-1974):
Ierapetra

: 400 ha, waarvan 250 ha komkommers
100 ha tomaat
50 ha aubergine
5 ha paprika

Timbakion

: 150 ha, waarvan

70 ha komkommers
70 ha tomaat
5,5 ha aubergine
1,5 ha paprika

Andere gegevens weken wel eens wat van bovenstaande opper
vlakten af.
Aan de noordkust (omgeving Iraklion en verspreid) worden
anjers en tomaten geteeld.
De gemiddelde bedrijfsgrootte, veelal gezinsbedrijven, ligt
tussen 2000 en 5000 m 2 .

Neg. no.: 22815-22.

Overzicht van gebied met plastic kassen.

5. Uit bovenstaande blijkt dat het gebied rond Ierapetra het
belangrijkst is. Hier vindt ook de teelt van komkommers voor
export (250 ha) plaats (10.000 ton in de periode novemberapril). Ten opzicht van vorig seizoen zou de oppervlakte
komkommers onder plastic met 15 à 20% toegenomen zijn.
6. Met de teelt van komkommers onder staand plastic is 4 jaar
geleden begonnen. Er worden Nederlandse rassen geteeld,
vrouwelijke zowel als gemengd bloeiende. Het zijn veelal de
rassen die enkele jaren geleden in Nederland werden geteeld.
De kwaliteit van de komkommers is voor een groot deel uitste
kend. Ook met betrekking tot de teelt had men tot nu toe
weinig moeilijkheden.
Er zijn twee teelten te onderscheiden. De eerste teelt vangt
half september aan en daarvan wordt tot half januari 8 à 12 kg
komkommers per m

2

geoogst. De tweede teelt wordt half oktober

geplant en daarvan oogst men tot eind april - begin mei,

2

12 à 15 kg/m . Er wordt als organische bemesting gebruik ge
maakt van afval van de wijn- en olijfolieindustrie. Men maakt
geen broeiveuren. De gewassen die we gezien hebben (late
teelt) zijn typisch (zeer) koude gewassen. De planten zijn ge-
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drongen en hebben stug blad. De beschikbaarheid van water
kan een probleem vormei"). Sommige tuinders hebben te maken
met een zeer hoog zoutgehalte van het (wel) water waarmee
gegoten moet worden (men sprak van gehalten tot 1DD0 mg Cl/l).
Op de meeste plaatsen is het water echter wel goed maar de
beschikbaarheid van goed water kan een rem zijn voor de uit
breiding.

g
Neg. no.: 22816-31 .

Goede kwaliteit; Nederlandse rassen.

7. Van bodemziekten had men tot voor kort nauwelijks last ge
had. De laatste tijd krijgt men daar echter wil mee te maken.
Men sprak vooral over moeilijkheden met aaltjes, Fusarium en
Verticilium. De bestrijding van deze kwalen is niet .'gemakke
lijk. Het verplaatsen van de kassen wordt, door het schaarser
worden van de goede stukken grond, ook moeilijker, zodat ook
dat geen oplossing is. Verplaatsing naar andere gebieden is
niet te verwachten omdat daar de klimatologische omstandig
heden minder gunstig zijn.
Om bovengrondse ziekten als Botrytis, meeldauw en Pseudoperonospera (vaak zeer vochtig onder plastic) onder contrôle te
houden moet vrij frequent een bestrijding met chemische midde
len worden uitgevoerd. Soms is daardoor tamelijk veel zicht
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baar residu op de vruchten aanwezig. Deze moeten dan om ze
exportgeschikt te maken stuk voor stuk met een doek gepoetst
worden, hetgeen veel tijd vraagt.
8. Er zijn, volgens opgave ter plaatse, in totaal 11 exporteurs.
De belangrijkste is Nie. Charalambakis. Hij was ook de eerste
die met de teelt van komkommers onder plastic begon en heeft
momenteelt 15 ha van deze teelt staan. Hij heeft een goed in
gericht pakstation, met Nederlandse machines voor sorteren
en sealen, waar ook de aanvoer plaatsvindt van komkommers
van telers uit de omgeving. Deze koopt Charalambakis aan voor
export. Hij stelde dat voor een redelijk lopende export,
komkommers van minimaal 30 ha noodzakelijk zijn. Alle komkom
mers worden voor export scherp gesorteerd en verpakt in
krimpfolie.
Dagelijks zouden, afhankelijk van de beschikbaarheid, 2 tot
12 vrachtwagens, met ieder 20 ton komkommers, naar München
vertrekken. Alles wordt getransporteerd in koelwagens waarin
men de temperatuur op 6 à 8°C houdt.
De transportduur is 4 tot 5 dagen.
Sinds kort gaat er ook dagelijks een container, met eveneens
20 ton, van Interfrigo van dit pakstation naar München. Dit
is voorlopig nog een proef. De transportduur zou iets korter
zijn, de kosten mogelijk iets lager. Uoor het vrachtwagentrans
port werd ƒ 0,30 per kg als kosten opgegeven, het vervoer
per container kostte voor een aantal proefzendingen ƒ 0,25
per kg.
Op het moment van het bezoek waren dit seizoen door Chara
lambakis reeds 112 vrachten van 20 ton verzonden.

Neg. no.: 22816- 28a De heren Kooistra en Bukman in gesprek met
de heer Charalambakis (midden).
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Neg. no.: 22816-26 .

Klaar voor (langdurig) transport.

9. Een tweede, veel kleinere, exporteur die werd bezocht, teel
de eveneens zelf komkommers (5 ha). Dok hier was de kwali
teit van de verpakte komkommers zeer goed. Opmerkelijk was
dat hier zigeuners, afkomstig uit Macedonië, werkten, wegens
gebrek aan andere arbeidskrachten.
10. De telersprijs was al gedurende _+ 10 dagen 80 à 90 cent per
kg. Tot voor kort waren de telers tevreden met deze prijzen.
Tijdens het bezoek bleek evenwel dat men zich duidelijk zorgen
maakte wegens de sterk gestegen kosten. De genoemde prijzen
noemde men nu onvoldoende.
11. De plastic kassen bestaan uit een (overwegend) houten onder
bouw. Het hout wordt grotendeels uit Scandinavië geïmporteerd.
Deze onderbouw gaat 5 tot 7 jaar mee.
Het plastic dat over deze onderbouw gespannen wordt, moet
jaarlijks worden vervangen. De kosten van het hout waren in
K
3
één jaar tijds meer dan verdubbeld (van 3.500 dr per m
naar
H
3
8.000 dr
per m ). Hetzelfde gold voor de plasticprijzen» In
1972 was de prijs 16 dr per kg, in 1973 was deze opgelopen
h
2
tot 36 dr per kg (1 kg is nodig voor 3 m
grondoppervlak).
Men verwachtte, om begrijpelijke redenen, voor het volgende
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seizoen opnieuw sterke stijgingen.
De totale kosten voor nieuwbouw van plastic kassen waren
*

twee jaar geleden 30 tot 40 dr

2

per m . Momenteel meer dan

70 dr- per m^.
* 1 dr = bijna 10 cent.
12. Bij de stijging van de materiaalkosten komt nog een stijging
van de loonkosten. Deze gaan vooral omhoog onder invloed van
de eerder genoemde toename van het toerisme op het eiland.
Men trekt van het platte land naar de stad (vooral voor werk
in de hotels). Men sprak nu over een netto loon van ongeveer
ƒ 30,- per dag. Het bruto loon zou +_ 20% hoger zijn.
Door slechte bedrijfsopboou w, intensieve gewasverzorging (snoei
en, ziektebestrijding, e.d.) is de arbeidsbehoefte bij de
2

komkommerteelt vrij groot. Hen sprak van 1 man op 1 .000 m .
13. Op grond van de stijgende kosten van materialen en lonen en
de te verwachten stijging van de transportkosten (lonen +
brandstof) was men van mening dat de prijs het volgend seizoen
drastisch verhoogd diende te worden. Men dacht aan een telersprijs van ƒ 1,50 en om uitbreiding (nieuwbouw) rendabel
te maken zou deze prijs op ƒ 2,- per kg moeten komen (nu
ƒ 0,90).
14. Het was dan ook niet vreemd dat men op grond van hetgeen
hierboven is gesteld, tot de uitspraak kwam, dat er voor het
volgende seizoen geen uitbreiding te verwachten is. Deze
mening werd algemeen (Ministerie, Proefstations, exporteurs,
tuinders en voorlichters) aangetroffen.
15. Van de overige gewassen is de tomaat de belangrijkste. Naast
de teelt onder plastic, waarvan men eind januari gaat oogsten,
wordt in het gebied rond Timbakion ook ongeveer 500 ha in
de open grond geteeld. Men oogst daarvan tot eind januari.
Een aantal jaren heeft men getracht ook tomaten te expor
teren, doch zónder succes. Het transport vormde het grootste
probleem. Daarnaast is ook de kwaliteit niet van dien aard
dat men gemakkelijk een sterke exportpositie zal verkrijgen.
Bij de teelt is nl. de zetting een groot probleem (vaak wat
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te lage temperatuur en te hoge luchtvochtigheid) zodat nage
noeg alle trossen regelmatig met (vrij hoge concentraties)
groeistof gespoten moeten woerden om vruchten te krijgen. Dit
komt de kwaliteit uiteraard niet ten goede. Men richt zich
nu op afzet in het binnenland. De rassen zijn vooral Early
Pack (grof, meerhokkig) en Moneymaker.
Ook bij tomaat neemt het optreden van bodemziekten toe.
Schimmelziekten bovengronds bestrijdt men door veelvuldig ge
bruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen (o.a.
Zineb, Maneb).

2

De opbrengst ligt op 4 à 5 kg per m .
De indruk werd verkregen dat (nog) niet gedacht werd aan
nieuwe pogingen tot export van tomaten.

Weg. no.: 22815-5.

De voor binnenlands verbruik geteelde toma
ten zijn veelal grof en meerhokkig.

16. Er worden nog verschillende andere groentegewassen geteeld:
aubergine, paprika, Ogenmeloenen. Afgezien van de Ogenmeloen
zijn deze groenten bestemd voor binnenlands gebruik.
Ueel perspectief ziet men in de aardbei. Hiervan wordt nu
reeds 7,5 ha onder plastic tunnels geteeld.
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Neg. no.: 22815-16.

Veel perspectief ziet men niet in de aardbei
(proefveld te Timbakion).

17. Van de bloemgewassen is het voornamelijk de anjer die wordt,
geteeld en geëxporteerd. De anjers bleken van een prima
kwaliteit te zijn. Rozen worden eveneens geteeld op een groot
bedrijf, eigendom van 4 compagnons, was men bezig met de bouw

2

van een glazen hoogbouw-kas van 7.500 m . De kosten bedroegen

2

ƒ 100,- per m . Het doel was: het telen van hoogwaardige
exportkwaliteit rozen.
De kassenbouwer was Bosman uit Aalsmeer.
Nagenoeg alle exportwaardige bloemen worden in Aalsmeer ge
veild, hetgeen de teelt leek te stimuleren.
18. Op de bezochte afdelingen van het proefstation werden proe
ven aangetroffen van een vrij eenvoudige opzet. Zet hadden -
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voornamelijk betrekking op het vergelijken van rassen en het
bestrijden van bodemziekten. Enkele selecties, waren duidelijk
beter dan Moneymaker.
Ook werd geëxperimenteerd met hetelucht-verwarming. Tot nu
toe waren de resultaten nog niet van dien aard, dat men er
"veel in zag". De verschillen waren, ook op het oog,
niet groot. Bij tomaat werd geëxperimenteerd met verschillen
de groeistoffen om de zetting te verbeteren.
Verder werden allerlei andere gewassen beproefd, zoals Ger
bera, Chrysant, Watermeloen, Bonen enz.
De stand van de gewassen op de substations was zeer goed.
Slechts bij de allerbeste tuinders konden we een vergelijkbare
stand aantreffen.

g
Neg. no.: 22816-9 .

Er wordt geëxperimenteerd met heteluchtverwarming.

Samenvattende conclusies.
Het belangrijkste exportproduct is komkommer. De betekenis hier
van is in enkele jaren erg groot geworden. Men denkt de concur
rentie met de Canarische eilanden aan te kunnen. In 1974 zal dit
wel blijken uit de cijfers.
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l/oor het komende jaar (74/75) wordt geen verdere uitbreiding
verwacht. Men maakt zich zorgen hoe de sterke stijging van de
kosten het hoofd te bieden. De kostenstijgingen betreffen hout,
plastic (ieder jaar vervangen), arbeid en transport.
Er zal een nieuw evenwicht moeten ontstaan tussen kosten en prij
zen, voordat men zich over de verdere toekomstverwachtingen kan
uitspreken.
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