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Weerbaarheid

Weerbaar teeltsysteem komt o.a. naar voren in
de toekomstvisie van het ministerie van landbouw.
De gedachte daarachter is dat een teeltmethode
dusdanig moet zijn ingericht dat schadelijke organismen zo min mogelijk vat hebben op de groei van
de planten. Dat wordt vaak verbeeld in een kommetje op z'n kop met een bal waarin de bal/plant
beschermd wordt en een kommetje waarin de bal/
plant ligt en door het kommetje beschermt wordt.
Een weerbaar teeltsysteem is daarmee een systeem
waar de bescherming ingebakken is. Dat betekent
dat het hele teeltsysteem tegen het licht moet worden gehouden om te beoordelen op ingebouwde
weerbaarheid.

Werkingsprincipe
De belangrijkste innovatierichting voor de witlof is het
ontwikkelen van een weerbaar teeltsysteem. Dit is een
concrete opdracht die de ledenvergadering aan het bestuur
gegeven heeft afgelopen maart. Het begrip weerbaar
teeltsysteem vraagt wel wat toelichting.

Nu ontbreekt er aan de ambitie van het ministerie wel een route om ergens te komen. Die bal is
blijkbaar bij het bedrijfsleven gelegd. Ware het niet
dat weerbaarheid geen heel duidelijk omschreven
werkingsprincipe is. Weerbaarheid kan zitten in
plantversterkers die in de bodem zitten of in het
water. Die zou je ook toe kunnen dienen. Maar
weerbaarheid zit ook in de manier waarop gezaaid
wordt of waarop de pennen opgezet worden en de
methode waarin geforceerd wordt.

Systeem
Tot nu toe heeft de witlofcoöperatie gezocht naar
stoffen die je toe kunt voegen als plantversterker. In de basis als alternatief voor een chemische
behandeling. Daar komen resultaten uit maar het is
noodzakelijk om een stap verder te maken: welke
aspecten breng je samen voor een totaal systeem
dat uit zichzelf zorgt voor weerbaarheid? Er zijn
geen enkelvoudige antwoorden op deze vraag. Het
gaat niet om een enkel stofje of het beheersen van
een enkele ziekte. Het gehele systeem heeft invloed
op elkaar en moet elkaar versterken.
Dit is feitelijk de opdracht voor de witlofcoöperatie:
integreer potentiele oplossingen tot een weerbaar
geheel. Daarvoor is het noodzakelijk om vele aspecten te onderzoeken maar ook om veel te meten.
De toetsing van plantversterkers afgelopen jaar op
een groot aantal percelen is een onderdeel van de
zoektocht naar een weerbaar teeltsysteem. Daarvoor heeft de witlofcoöperatie een plan van aanpak
ontwikkeld waarbij toetsing en gegevensverzameling in praktijksituaties een belangrijke basis is. Dit
plan van aanpak is de basis voor mooie initiatieven.
En er is ruimte om die initiatieven tot uitvoering te
brengen. Breng de ideeën maar in op:
weerbaarwitlof@witcop.nl
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