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‘Wij zijn kennisgedreven’
Aan het begin van dit jaar kondigden
Agrifirm en GMN aan voortaan
als één bedrijf verder te gaan. De
samenvoeging komt op een moment dat
de bollensector voor grote uitdagingen
staat, met name op het gebied van
gewasbeschermingsmiddelen. Over wat
dit betekent en hoe het gefuseerde bedrijf
naar de toekomst kijkt, sprak Greenity
met Sectordirecteur Bloembollen Dennis
Meijaard. ‘Ons doel is dat teelten blijven
renderen.’

Dennis Meijaard

SECTORDIRECTEUR BLOEMBOLLEN
AGRIFIRM GMN
Agrifirm GMN is een van Nederlands grootste toeleveranciers van
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en (zaai)zaden voor
de agrarische sector, met een focus op de bloembollensector.
Onderzoek is de tweede kerntaak. Het bedrijf heeft twaalf onderzoekslocaties in Nederland, waaronder het Expertisecentrum
Bloembollenteelt in Breezand, en zo’n 3500 proefvelden. Dennis
Meijaard groeide op als zoon van een bollenkweker/-broeier in
de Noordoostpolder, werkte in de bemiddeling en voor gewasbeschermingsmiddelenfabrikant Adama voordat hij op 1 januari 2020
verkoopmanager werd bij Agrifirm GMN. Afgelopen juni werd hij
aangesteld als Sectordirecteur Bloembollen, na het vertrek van
directeur Gerard Top.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Hoe kun je teelten in stand houden zonder effectieve middelen ter bestrijding van ziekten, plagen en onkruid? Nu
steeds meer cruciale stoffen voor belangrijke teelten van
de lijst verdwijnen, wordt de roep om alternatieven groter.
Bij voorkeur zijn die alternatieven groen, en ondersteunen
ze de weerbaarheid van het gewas. Ook op het gebied van
techniek staan de ontwikkelingen niet stil. Voor kwekers is
dit een uitdagende tijd, waarin zij alle hulp kunnen gebruiken die zij nodig hebben om op het juiste moment de juiste
keuzes te kunnen maken. Genoeg te doen dus voor Agrifirm
GMN dat zich in het oog van de storm bevindt.

Hoe gaat de sector profiteren van de samenvoeging van
Agrifirm en GMN?
“Wij willen de sector het beste van beide werelden bieden.
Agrifirm en GMN hadden ongeveer een gelijk marktaandeel
en waren elkaars concurrent. Ze deden dingen hetzelfde,
maar vulden elkaar ook aan op onderdelen. Nu is alle kennis
gebundeld en kunnen we meer met specialisten werken,
bijvoorbeeld op het gebied van bodem en plantweerbaarheid. Doordat de doublures eruit zijn ontstaat er bovendien
ruimte om nieuw onderzoek te doen en zaken op te pakken
die eerst bleven liggen. Denk aan onderzoek doen naar het

effect van nieuwe biostimulanten en andere groene middelen voordat ze op de markt komen.”

Agrifirm en GMN waren elkaars concurrenten. Hoe verloopt
de samensmelting?
“Dat was in het begin wennen, maar wat ons allemaal
verbindt is dat we hetzelfde doel hebben: de kweker vooruit
helpen met zijn teelt. Na het plotselinge vertrek van Gerard
Top was iedereen er extra ervan doordrongen dat we samen
door moeten. Dan groei je snel naar elkaar toe. Overigens
hebben we nog steeds goed contact met Gerard. Hij is een
icoon in het vak met een waardevol netwerk. Na de zomer
hopen we verder met elkaar in gesprek te gaan.”

De sceptici beweren dat teeltadviseurs alleen maar uit zijn
op verkoop en een verlengstuk zijn van de fabrikant. Hoe
zien jullie dat?
“Wij zijn kennisgedreven. Niet voor niets spreken wij niet
van ‘teeltadviseurs’ maar van ‘teeltbegeleiders’. Bovendien
zijn wij een coöperatie en hebben we geen winstoogmerk.
Ons doel is kwekers begeleiden en ervoor te zorgen dat teelten blijven renderen. We beantwoorden vragen en helpen
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‘Doordat de doublures eruit zijn
ontstaat er ruimte om nieuw
onderzoek te doen en zaken op te
pakken die eerst bleven liggen.’

Soms is dat een middel, maar het kan ook iets heel anders
zijn. Zelfs iets wat wij niet verkopen, maar waarnaar we wel
kunnen doorverwijzen.”

Nu steeds meer stoffen verdwijnen van de lijst met toegestane middelen, wordt de behoefte aan alternatieven en
groene middelen groter. Is er al voldoende aanbod?
“Nee, het aanbod groene middelen is nog klein. Dat is wel
aan het veranderen. De sector is ervan doordrongen dat vergroenen de weg is om de taakstellingen voor 2030 te kunnen
halen. Met ons Expertisecentrum Bloembollenteelt doen we
dan ook volop onderzoek naar vergroening, verduurzaming
en nieuwe teeltconcepten. Zo werken we nu aan een systeemverandering in het proces van teelt tot en met bewaring
van hyacint. Ook zetten we vol in op Gewasbescherming met
een Natuurlijke Oorsprong (GNO) waarbij we op onze diverse
onderzoekslocaties middelen testen, van zeewier en aminozuren tot en met biostimulanten, in verschillende gewassen.
Daar betrekken we telers bij. Wat goed werkt willen we op
de markt brengen en meenemen in de begeleiding van onze
klanten.”

Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen?
“Dat Topsin en Mancozeb op het punt staan te verdwijnen
van de lijst met toegestane stoffen pakt negatief uit voor de
sector. Deze middelen worden in veel teelten gebruikt en er
is niet direct een alternatief voorhanden dat hetzelfde effect
heeft. Een ander belangrijk middel dat mogelijk op de langere termijn gaat verdwijnen is Tebuconazole. Ook dit wordt
voor meerdere gewassen gebruikt. Denk verder ook aan
chloor dat volgend jaar niet meer kan worden gebruikt voor
onkruidbestrijding in tulp. Er liggen voor ons dus mooie uitdagingen: hoe gaan we hier een antwoord op geven? Zowel
Agrifirm als GMN hebben hier al onderzoek naar gedaan.
Nu pakken we het gezamenlijk op, deze ontwikkelingen
zijn zeer taakstellend en geven ons een duidelijk doel in ons
onderzoek.”

Hoe groen is de Nederlandse kweker in jullie ervaring?
“Tijdens demonstraties en open dagen merken wij dat er bij
kwekers veel belangstelling is voor alles wat met groen en
duurzaam te maken heeft. De bewustwording is gegroeid,
niet in de laatste plaats omdat er middelen verdwijnen en
kwekers andere keuzes moeten maken. De urgentie wordt
meer gevoeld. Ook is de kweker zich steeds meer bewust
van zijn omgeving en het belang van een positief imago.
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Hij denkt erover na wat hij kan doen om het verhaal van de
bloembollensector op een goede manier voor het voetlicht te
brengen.”

De KAVB heeft het initiatief genomen om al het onderzoek
beter zichtbaar te maken in een database. Worden er niet
te veel dingen dubbel gedaan op dit moment?
“Het is goed om regelmatig te overleggen, we hebben tenslotte een gezamenlijk belang. Samen kunnen we ook beter
onze boodschap overbrengen naar de politiek. Ik denk niet
dat er veel dubbel onderzoek wordt gedaan. Het doel van
onderzoek kan namelijk verschillend zijn. Verder wordt er al
veel samengewerkt, wij laten bijvoorbeeld Proeftuin Zwaagdijk proeven voor ons doen. Ook de status van onderzoek
kan verschillen, zo doen wij GEP-gecertificeerd onderzoek.
Dat is een andere benadering dan het praktijkonderzoek
van een kweker. Met ons onderzoek willen wij bovendien
zelf kennis opbouwen en onze teeltbegeleiders ondersteunen. Onze onderzoekslocaties liggen in de belangrijkste
teeltgebieden zodat wij kwekers per regio op maat kunnen
begeleiden. Daarin zit ons verdienmodel en daarmee kunnen
wij ons onderscheiden.”

Heeft corona nog gevolgen voor jullie?
“De areaalkrimp in lelie zien wij terug in de verkoop van
onze producten. Rondom tulp is de situatie nog wat onduidelijk, het is afwachten wat telers gaan doen. Het blijft lastig
om bollen weg te gooien, als kweker van huis uit kan ik me
daar alles bij voorstellen. Over een paar maanden weten we
meer.”
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