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SPRUITENPLATFORM

Spruitenplatform
uitgebreider
dan ooit
De spruiten op het proefveld zijn afgelopen mei geplant. Inmiddels zijn de
eerste tellingen gedaan en is geconstateerd dat er plaagdruk is. Dat is voor
de reguliere spruitenteelt ongunstig maar voor een proefveld prachtig mooi
omdat juist bij plaagdruk de resultaten van maatregelen zichtbaar worden. In
deze nieuwsbrief informatie over de onderzoeken en over actualiteiten.
Onderzoek

Duurzame Koolteelt

In beeld

Netwerken

Het spruitenplatform ligt in 2020 in Mijnsheerenland
op het bedrijf van Kleijwegt. De totale beteelde oppervlakte is circa 1,2 ha. Dat is voor een proefveld
groot. Het platform ligt tegen een dijk aan en vanaf
de dijk is het een indrukwekkend gezicht. Het spruitenplatform bestaat uit twee delen allebei ongeveer
even groot. Het ene deel is de voortzetting va het
spruitenplatform met inbreng vanuit de keten en
gebaseerd op de thema's van het spruiten-collectief
in samenwerking met de toeleveranciers.

Het andere deel op het spruitenplatform is de
uitvoering van Duurzame Koolteelt. In Duurzame
Kool Teelt wordt gezocht naar een systeemaanpak waarin plantweerbaarheid en biostimulanten
in combinatie met gunstige omstandigheden leiden
tot optimale teeltsystemen. Ook weerbaarheid van
rassen is onderdeel van de proeven. Onderdeel van
Duurzame Koolteelt is signaleren en lokken van
insecten d.m.v. hormoonvallen.

Er zijn onlangs beelden gemaakt van het
Spruitenplatform daarop is te zien hoe uitgebreid
het platform is. En er wordt informatie gegeven
over de thema's. Kasper Kleijwegt legt in de rubriek
teler in beeld het belang van het Spruitenplatform
uit. Al naar gelang er wat te zien is worden er
bijeenkomsten georganiseerd. In november is er
op de locatie een open dag in combinatie met een
informatiemarkt.

Het spruiten-collectief is initiatiefnemer van het
spruitenplatform en is participant in Duurzame
Koolteelt. Duurzame Koolteelt is een zogenaamde
PPS waarbij de overheid via de topsectoren subsidie geeft aan onderzoek dat wordt gedragen door
het bedrijfsleven. Grofweg subsidieert de overheid
voor iedere Euro van het bedrijfsleven een extra
Euro. Duurzame koolteelt gaat ook over de ander
koolsoorten. Voor Duurzame Koolteelt is Proeftuin
Zwaagdijk de aangewezen uitvoerder.

Knelpunten oplossen dankzij
spruitensector

De huidige maatschappij is een netwerk maatschappij. Zowel de spruitentelers individueel en als collectief moeten netwerken om resultaten te bereiken.
Het Spruiten-collectief richt zich op kennis en kennisontwikkeling. Voor de communicatie van kennis
maakt het Spruiten-collectief gebruik van initiatieven
die er zijn zoals het Spruitenplatform, de studieclub
van Vollegrondsgroente.net en de toeleveranciers
Agrifirm, CZAV en Van Iperen. Ook de zaadbedrijven komen intensief op de teeltbedrijven en zijn
onderdeel van het kennisnetwerk van Spruiten-collectief. Overigens ondersteunen al deze organisaties
de gezamenlijkheid van het Spruiten-collectief.

De thema's zijn:
•	Een proef gericht op insectenbestrijding in een
voor trips gevoelig ras
•	Plantbehandelingen gericht op met name koolvlieg, luis en koolwittevlieg
•	Fungicidenproef met speciale aandacht voor PlanetProof en residuarme teelt
• Een slakkenproef
• Een aparte luizenproef
Het praktijkthema op het spruitenplatform bestaat
uit maar liefst 48 objecten waarbij het trips thema
het meest uitgebreid is. De uitvoering is na vergelijking van offertes gevallen bij Proeftuin Zwaagdijk.
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Leden die mee willen praten en denken over de
invulling van onderzoek kunnen zich aanmelden via
onderzoek@spruiten-collectief.nl.

Het Spruiten-collectief is vertegenwoordigd in
de middelenwerkgroep van LTO en het collectief
heeft direct contact met de beleidsspecialist van het
GroentenFruit Huis. Dat betekent dat er routes
open liggen maar toelating van middelen vraagt altijd
een stof specifieke route. Daarvoor is contact met
de toelatingshouder zeker zo belangrijk als inzicht
in de juiste route. Belangrijk daarvoor is wel dat de
coöperatie gevoed wordt. Dat kan via mailadres:
knelpunt@spruiten-collectief.nl

Wensen
Zijn er aanvullende wensen of ideeën voor onderzoek of kennisontwikkeling? Geef deze dan aan op
wensen@spruiten-collectief.nl.
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