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Dossier Tuinbouw
in Noord-Italië
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Begin juni trokken de consulenten van de themagroep
Tuinbouw naar Noord-Italië voor een vierdaagse
studiereis. Met de land- en tuinbouwpraktijken van
Vlaanderen in het achterhoofd, bezochten ze uiteen
lopende bedrijven in de fruit-, glas- en vollegronds
groentesector en de wijnbouw.
Ze leerden de troeven en uitdagingen van de Italiaanse
tuinbouw kennen. Hoe gaan de Italiaanse tuinders om
met factoren zoals gewasbescherming,
teelttechnieken, het weer en arbeid?
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Drijvende
sla op teeltvijvers

py

Emilia-Romagna, met de bekende Povlakte, is een van de minst
bergachtige streken in Italië. Ze staat bekend als slaregio. We bezochten
er een bedrijf met een drijvend teeltsysteem, dat uniek is in Europa.
Elke dag worden er tot 50.000 planten geoogst. We gingen ook langs bij
een gemengd groentebedrijf waar komkommer, paprika en aubergines
geteeld worden.

co

Koen Vanhentenrijk en Lien Tyvaert, tuinbouwconsulenten Boerenbond
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lak bij de kunststad Ravenna,
in Standiana, baat eigenaar
Gianluca Rossi een indruk
wekkend productiebedrijf van diverse
slasoorten uit. Er is 87 ha vollegronds
teelt en een overdekte productiesite
van 13 ha, met een teeltsysteem dat
uniek is in Europa. Het gaat om een
drijvend teeltsysteem, ook floating system genoemd. Kleine slaplantjes wor

den er geplaatst op panelen met plant
gaten die drijven op teeltvijvers. In
totaal zijn er 142 teeltvijvers met
10.000 slaplanten per teeltvijver en een
dichtheid van 14 planten/m². Op jaar
basis kunnen ze op deze site met een
‘beperkt’ aantal arbeidsuren (32 arbei
ders) en ‘beperkte’ ruimte 9.000.000
slaplanten telen. De voeding wordt
centraal aangemaakt in een A- en ->
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Algen en muggen aanpakken

nd

mingsmiddelen en alleen in het begin
van de teelt. Naar het einde zetten ze
alleen nog biologische middelen in.
Een uitdaging is de plantkwaliteit van
uit de opkweek nog verbeteren. Ze
telen de rassen Trocadero, Romana en
Gentilina, die op de markt gebracht
worden onder de merknaam Ninfa.

bo

Gemengd groentebedrijf

Daarnaast vormen muggen een ernstig
probleem. Ze worden bestreden met
biologische producten met de insec
tenpathogene bacterie Bacillus thuringiensis. Het bedrijf gebruikt zo weinig
mogelijk chemische gewasbescher

© ©FOTO’S: CHRISTIEN MIROIR
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Algengroei vormt in deze teeltvijvers
een groot probleem. Daarom laten ze
zo weinig mogelijk licht in het water. In
de winter worden de algen vernietigd
door de lage temperaturen. Het water
in de vijvers wordt om de vier jaar ver
vangen.

Het gemengd groentebedrijf van
Ricardo Astolfi heeft productiesites op
meerdere locaties. Hier werd stilge
staan bij de productie van komkom
mer, paprika en aubergines. Op de
komkommersite van 2,5 ha worden
twee soorten komkommers geteeld:
een Amerikaans type (kort) en een
Duits (lang). Er werd bewust voor
gekozen om op substraat te telen van
wege problemen met fusarium. Voor
een goede plantverdeling werkt het
bedrijf met verticale plastic netten
waarin de planten geleid worden. Het
driestengelsysteem en het gebruik van
geënte planten is dan weer verglijkbaar
met de praktijk die gangbaar is in Bel
gië en Nederland. Ze planten aan in de
tweede helft van maart en in juli. Ze
houden teelt aan tot oktober. In de

en

er

Ricardo Astolfi, bedrijfsleider van een
groentebedrijf met aubergine, tomaat,
paprika en komkommer, geeft uitleg
bij elke teelt.

Bo

B-bak en komt via het water en vervol
gens de wortels tot in de plant. Bijna
heel het productieproces (planten,
groeien, oogsten) is geautomatiseerd.
Elke dag kunnen er tot 50.000 planten
geoogst worden. De volledige produc
tiesite is sinds dit jaar operationeel.
Half februari is de eerste planting,
waardoor er vanaf 1 april geoogst kan
worden. In de zomer kan de sla in prin
cipe na 25 dagen oogstklaar zijn, maar
dan is zijn houdbaarheid beperkt. Er
wordt dus gestreefd naar een groeipe
riode van 35 dagen. Hiervoor wordt de
elektrische geleidbaarheid (EC) van
het water bijgestuurd. Ze kunnen ook
water vernevelen om de temperatuur
te doen dalen. Zeker bij jonge plantjes
is dat belangrijk. Er zijn zes teeltrondes
per jaar. Van half december tot half
februari ligt de productie stil.

De sla wordt met een transportband tot in de verwerkingshal gebracht en vervolgens geoogst.
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plastic serres realiseren ze een produc
tie van zo’n 300 ton/ha.
In tegenstelling tot de komkommers
worden de aubergines wél in de volle
grond geteeld, overkapt met plastic
constructies. Ze werken standaard met
een driestengelsysteem en telen drie
variëteiten: een standaardtype, een
gestreepte variant en een paars type.
Afhankelijk van het type wordt er
ongeveer 130 ton/hectare geplukt.
Ook de rode en gele paprika’s worden
overkapt geteeld in de vollegrond met
een driestengelsysteem, zo’n 100 ton/
ha. Volgens Ricardo is het biologisch
telen van paprika haalbaar in deze
regio. Alle groenten van het bedrijf
worden vermarkt via de lokale coöpe
ratie Agribologna, waarbij ze zo goed
mogelijk inspelen op de vragen van de
markt. n
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Samen groeien met
klanten en leveranciers

ht

De grootste Italiaanse boomkwekerij Vannucci Piante is gevestigd in
Pistoia, een kleine provincie in de regio Toscane. Het microklimaat is er
ideaal voor de sierteelt.
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Pieter Van Oost, secretaris AVBS

co

Op het bedrijf van Ricardo Astolfi
worden komkommers van een Duits
(lang) en een Amerikaans type (kort)
geteeld.

V

annucci Piante telt 350 werk
nemers en heeft in België
zowel leveranciers als klanten.
De helft van de productie komt uit
eigen teelt, de andere helft van con
tractteelt (samenwerking met telers).
Het bedrijf vindt dit een van zijn groot
ste sterktes, want alleen zo kan het
groeien samen met zijn leveranciers.
Dit model resulteerde in een dynami
sche groei: op 500 ha halen ze een
omzet van zo’n 80 miljoen euro.

Wereldwijde afzet

Het biologisch telen
van paprika is haalbaar
in deze regio.

Op piekdagen in februari, maart en
april vertrekken er zo’n 55 vrachtwa
gens per dag, gevuld met 30.000 à
45.000 planten. Het bedrijf heeft een
systeem om vrachtwagens in de grond
te laten zakken. Zo kunnen ook grote

bomen zeer snel geladen worden.
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk zijn de belangrijkste afzet
landen. Wereldwijd verkopen ze in
62 landen. Ook hier zoekt Vannucci
Piante naar sterke partners die willen
samenwerken. Ze luisteren heel goed
naar wat de klant wil en proberen
daarop in te spelen. Hun grootste klan
ten zijn tuincentra, die vooral kleine
planten kopen. Alle planten zijn zicht
baar in een onlinedatabase.
Voldoende arbeidskrachten vinden is
ook hier een probleem. Arbeiders
komen vaak uit Roemenië en Albanië.
De ploegbazen en het kaderpersoneel
zijn bijna uitsluitend Italianen.
In Sierteelt&Groenvoorziening nr. 7
kun je een uitgebreid artikel lezen over
Vannucci Piante. n
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Wijn uit Piemonte, courgettes uit Lombardije
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Muskaatwijn en courgettes
verbouwen

P

ht

Bo

ietro Forno, de grondlegger van
wijndomein Il Falchetto, ver
bouwt al muskaatwijn sinds
1940. Inmiddels runt de derde genera
tie Forno’s het wijnbedrijf, dat al flink
uitgebreid is. Drie broers, elk specialist
in hun tak, managen een bedrijf van
52 ha, dat uit zes landgoederen bestaat.
Ze zijn nog steeds gespecialiseerd in
muskaatwijn, maar produceren ook
heel wat Monferrato, gemaakt van de
barbera- of nebiollodruif. De vierde
generatie klopt stilaan aan de deur:

er

Christien Miroir en Stefanie Delbeke, tuinbouwconsulenten Boerenbond

en

Samen met Toscane wordt Piemonte, in het noordwesten van Italië, beschouwd als de beste wijnstreek van het
land. We bezochten het domein Il Falchetto van de familie Forno en gingen op zoek naar gelijkenissen met de
wijnbouw in Vlaanderen, die aan een opmars bezig is. In Lombardije gingen we langs bij Diego Locatelli, die
zo’n 2500 ton courgettes per jaar teelt, gespreid over een areaal van ongeveer 140 ha.

© ©FOTO’S: CHRISTIEN MIROIR
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Wijnbouwer Giorgio Forno, kleinzoon
van stichter Pietro, geeft uitleg bij de
vergistingsinstallatie van het bedrijf.

In de kelders van wijndomein Il Falchetto rijpt de wijn in 83 vaten van Frans
eikenhout.
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twee dochters van de broers hebben
onlangs hun opleiding tot oenoloog
beëindigd en stappen over afzienbare
tijd mee in het bedrijf.

Kwaliteit boven alles
Doordat er veel concurrentie is in hun
streek, vindt de familie het belangrijk
om zich te onderscheiden met de kwali
teit van hun wijn. Dat is niet gemakke
lijk. Het start met het telen van de per
fecte druif en het beperken van de
opbrengst (6 ton/ha). Minder druiven
betekent meer wind tussen de vruchten,
waardoor insecten niet kunnen landen.
Hierdoor kunnen ze zo goed als biolo
gisch werken. Alleen als het echt nodig
is, zetten ze koper en zwavel in. Zodra je
een kwaliteitsvolle druif hebt, kun je ook
een kwaliteitsvolle wijn maken.

Juist in de markt zetten
In Italië bestaan er voor wijn heel wat
denominazioni di origine controllata (DOC)
of gecontroleerde oorsprongsbena
mingen, een label dat de kwaliteit van
producten moet waarborgen. Bij Il Falchetto gaat het vooral over Moscato
d’Asti en Barbera d’Asti. Gezien de
hoeveelheid DOC’s en de vele concul
lega’s is het moeilijk om je te onder
scheiden. De familie kiest er daarom
voor om wijn in de markt te zetten die

Uitdagingen

nd

de naam draagt van de wijngaard waar
hij geproduceerd wordt. Ze werken
hiervoor nauw samen met diverse
importeurs. Deze groothandels verko
pen de wijn over de hele wereld, maar
ze zijn vooral actief in Azië.
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Enerzijds vormen bepaalde ziektes en
plagen een grote uitdaging. Om de ver
spreiding van de Esca-schimmel tegen
te gaan, worden hygiëne en secuur
werken in de plantage steeds belangrij
ker. Ook flavescence dorée (goudgele ver
kleuring), een fytoplasmaziekte die
door insecten overgedragen wordt,
vormt een grote bedreiging voor de
wijnbouw. Anderzijds leidt een warm
klimaat met weinig water ertoe dat er
(te) veel suikers in de druiven zitten.
Een goed evenwicht tussen suiker en
zuurte in de druiven, voor de juiste
alcoholpercentages in de wijn, wordt
een uitdaging.

Afrikaanse arbeiders oogsten de courgettes met
een zestal eenvoudige oogstbanden.

Courgettes in Lombardije
In Lombardije bezochten we het bedrijf
van Diego Locatelli. Op een areaal van
ongeveer 140 ha teelt hij zo’n 2500 ton
courgettes per jaar. Het planten loopt
van begin tot half april, met de eerste
oogst na minimaal 40 dagen groei. Als
de oogst begint, start de tweede teelt,
die gezaaid wordt tot half augustus. Die
oogstperiode loopt van begin juni tot
begin november. Tien procent van het
areaal is bio. Om het onkruid te
beheersen, leggen ze rijststro tussen de
rijen. Voor een goede kwaliteit en
opbrengst zijn sterke planten belang
rijk. Ze moeten eruitzien als een bambino Napoletano, wat staat voor ‘goed ->

Voor een optimale
kwaliteit worden er slechts
8000 courgetteplanten/ha
geplant.
Boer&Tuinder • 5 september 2019
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doorvoed’. Hiervoor worden na de teelt
erwten ingezaaid, die nadien onderge
werkt worden voor een optimale stik
stofinhoud. Bemesten gebeurt met
vloeibaar digestaat van een biogas
installatie. Tijdens de teelt worden
ongeveer zes bladvoedingen toegepast.
Jaarlijks gaat 20% van het areaal uit
rotatie.

Kwaliteit primeert
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Op het bedrijf werken zo’n 60 Afri
kaanse werknemers gedurende een
half jaar voor een loon van circa 13 euro
per uur. Cashuitbetaling is mogelijk,
maar beperkt tot 3000 euro per werk
nemer. Oogsten gebeurt met een zestal
eenvoudige oogstbanden. Voor een
optimale kwaliteit worden slechts
8000 planten/ha geplant. In andere
Italiaanse regio’s ligt de plantdichtheid
vaak tweemaal zo hoog.
De vruchten worden geoogst bij een
lengte tussen 14 en 22 cm, gevoelig
kleiner dan de courgettes die bij ons
verkocht worden. De opbrengst
schommelt rond 20 ton/ha. De teler
maakt zelf afspraken met de
supermarkt(en): wekelijks komen ze
een prijs overeen die gebaseerd is op de
marktprijs. In Zuid-Italië kan er in
bepaalde periodes van het jaar niet
meer geplant worden vanwege virus
sen. Tot nog toe bleef het noorden
hiervan gespaard, wat de prijsvorming
in die periodes ten goede komt. n

Experimenteren
met peren- en
kersenrassen

Bo

Noord-Italië heeft veel oppervlakte
water. De groentetelers pompen water
rechtstreeks uit de waterlopen. Via een
grote zandfilter wordt het water met
druppelirrigatie naar de planten ver
spreid. Telers betalen 0,5% van hun
omzet voor het gebruik van dit water.
Voor Diego betekent dat in totaal
ongeveer 9000 euro per jaar. Voor het
bedekken van de ruggen gebruikt het
bedrijf al jaren biologisch afbreekbare
zwarte plastic, die na de teelt onderge
werkt wordt en 520 euro/ha kost.

en

Druppelirrigatie ingeburgerd
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De Noord-Italiaanse perentelers experimenteren met allerlei rassen.
Vanwege de hoge gemiddelde temperaturen in Italië kiezen de telers
voor specifieke rassen. Ook in kersen wordt een heel scala aan
variëteiten geteeld, met onder meer de bijna volledige Sweetserie.
Bart Verelst, tuinbouwconsulent Boerenbond

A

bate Fetel is het hoofdras in
Italië, maar daarnaast wordt
in proefprojecten volop
geëxperimenteerd met rode peren,
die momenteel erg in trek zijn.
De volledig rode Red Modoc en de
Carmen, een vroege zomerpeer met
een gezonde rode blos, zijn bezig aan
een opmars in de Italiaanse peren
markt. We bezochten een proefplan
tage met het rode clubras Falstaff,

dat beheerd wordt door Opera, een
samenwerking van coöperaties die
gezamenlijk onderzoek doen.
Door de hoge gemiddelde tempera
turen zijn de Italiaanse telers overge
schakeld van de onderstam Kwee C
naar Kwee Adams om de beste resul
taten te boeken. We bekeken ook
proeven met het Nieuw-Zeelandse
ras Piqa Boo en de Zuid-Afrikaanse
variëteit Cheeky.

Seizoenarbeid

Kersenrassen en groeiwijze

Een seizoen telt in Italië 150 dagen. De
tewerkstelling van buitenlandse arbei
ders wordt meestal bepaald door bila
terale verdragen tussen Italië en het

We zagen een heel scala aan kersenva
riëteiten op de demopercelen, waaron
der de bijna volledige Sweetserie (een
reeks zoete kersen met een grote
vrucht en een verschillend plukven
ster), inclusief de nieuwste Sweet
Marisa en Sweet Day. Als onderstam
opteren de telers voor CAB-6p en
Gisela 6, omdat Gisela 5 hier onvol
doende groei geeft door te hoge tem
peraturen. De hoofdvariëteit in de ker
senstreek is nog steeds Bigarreau, maar
ook Lapins en Vera komen voor. Over
Samba is niet iedereen tevreden en
Kordia en Regina worden meer in
bergachtige streken geplant.
Op het perceel werden diverse snoei
wijzen gedemonstreerd. Opvallend was
de low input orchard, waarbij er geen
palen en draden gebruikt worden en de
takken zeer lang gelaten worden. Om
te plukken trekt men de buigzame tak
ken gewoon naar beneden. De eigenaar
was wel geen voorstander van dit alter
natieve systeem. n

rig

ht

De telers proberen ook de boomgroei
een innovatief karakter te geven. Zo
oculeren ze twee spillen op exact
dezelfde hoogte, zodat geen van beide
de kans krijgt om dominant te worden.
Uit die twee takken laten ze enkele
jonge twijgen verticaal omhoog
groeien, het zogenaamde planar cordon
system. Dit kadert in het FOPS-pro
gramma (Future Orchard Production System), dat onderzoek doet naar een
innovatief boomgaardproductiesys
teem, waarbij de optimalisering van de
productie centraal staat.
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Dubbele as verhoogt productie
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Netten beschermen de
peren- en kersenbomen
tegen insecten.

py

Rode peren zijn erg in trek in Italië.

Innetten tegen insecten

© © FOTO’S: CHRISTIEN MIROIR
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Om de perenbomen te beschermen
tegen insecten zoals de invasieve
bruingemarmerde stinkwants, worden
er boven en rondom de volledige
boomgaard netten gemonteerd. Door
dat de constructie doorloopt tot enkele
meters voorbij de bomen, kunnen ze
alle sproei- en maaiwerken uitvoeren
zonder de netten te openen.
Bij het bezoek aan een kersenplantage
zagen we een systeem waarbij rijen
kersenbomen individueel overkapt
werden, om de teelt te beschermen

Tijdens hun bezoek aan Noord-Italiaanse fruit-, glas-, vollegrondsgroente- en wijnbouwbedrijven
maakten de consulenten kennis met de troeven van deze tuinbouwers. Ze staan anderzijds net als Vlaamse tuinders
voor uitdagingen qua gewasbescherming, teelttechniek, weersomstandigheden en arbeid.

thuisland van de arbeiders (India,
Pakistan, Zuid-Afrika en diverse lan
den uit Oost-Europa). De totale
arbeidskosten voor de teler komen op
ongeveer 12 euro per uur, terwijl de
arbeiders slechts 7 euro overhouden.

nd

tegen insecten zoals de Aziatische
fruitvlieg Drosophila suzukii. Proeven
toonden aan dat fungicidebehandelin
gen doorheen de netten even efficiënt
waren. De constructie bleef dus tot aan
de pluk gesloten.
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