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‘Aandeel groene middelen zal
in alle sectoren groeien’
Holland Fyto gaat meer en meer inzetten
op vergroening. Daar is volgens directeur
Eltjo Huizenga de markt klaar voor. Tussen
de regels door is het ook noodzakelijk
omdat de maatschappij en de politiek
hierom vragen. De richting van de plannen
van Den Haag vindt Huizenga goed, maar
de ambities zijn te hoog. Hij zou graag
meer tijd willen hebben om nieuwe groene
middelen te ontwikkelen. Volgens hem is
met het huidige aanbod groene middelen
lang niet elk teeltprobleem aan te pakken.
Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas

Alle neuzen van de zeven bij Holland Fyto aangesloten toeleveranciers dezelfde kant op krijgen is geen gemakkelijke
klus. Maar binnen een jaar nadat Eltjo Huizenga directeur
werd bij Holland Fyto is het gelukt en draagt het bedrijf een
nieuwe visie en missie uit. In de nieuwe missie is te lezen
dat Holland Fyto ‘een nauw samenwerkende groep van gelijkgestemde, door kennis gedreven toeleveranciers’ is. En in
de visie staat dat Holland Fyto een toonaangevend bedrijf wil
zijn op het gebied van geïntegreerde teeltsystemen, gebaseerd op duurzame oplossingen en gericht op een gezonde
bodem, een vitaal gewas en een renderende oogst. Dat wil
het bedrijf bereiken door zich te focussen op vijf strategische
pijlers: groen, product, samen, kennis en communicatie.
Vanaf januari 2021 wordt dit nieuwe plan uitgerold.

Kunt u uitleggen wat Holland Fyto anders gaat doen?
“De coöperatie Holland Fyto is ruim dertig jaar geleden
opgericht om gezamenlijk gewasbeschermingsmiddelen in
te kopen. In de loop van de jaren is daar kennis aan toegevoegd als belangrijke strategische pijler. Met inkoop, kennis
en kwaliteit zijn we groot en sterk geworden. Er zijn zeven
directe leden en ook partners van leden aangesloten bij
Holland Fyto. Er werken 137 adviseurs en we zijn actief in
alle denkbare teelten. De strategische pijlers product (inkoop,
red.) en kennis gaan we verder versterken en uitbouwen.
Naast deze twee pijlers voegen we er nu drie toe. De eerste
is ‘groen’. Groen denken en handelen. Hierbij valt te denken
aan het ontwikkelen, testen en uitdragen van vergroening
van onze adviezen. Ook gaan al onze adviseurs hun kennis op
het gebied van duurzame teelsystemen en groene middelen

Eltjo Huizenga
DIRECTEUR HOLLAND FYTO
Holland Fyto is een samenwerking tussen zeven toeleveranciers: Alliance,
Benfried, Mertens, Profytodsd, Telermaat, Vlamings en Willems Balgoy.
Ieder is werkzaam in zijn eigen regio en sectoren. In totaal werken er 137
adviseurs door bijna het hele land. Door de samenwerking is Holland Fyto
actief in alle agrarische sectoren, van vollegrondsgroente tot bloembollen en van glastuinbouw tot aardappelen. Het belang van bloembollen
en vaste planten binnen de organisatie is ongeveer 10%. De nieuwe vergroeningsstrategie wordt uitgerold in alle gewassen en segmenten. Aan
Eltjo Huizenga en het groeiende team van Holland Fyto de taak om dit
vorm te geven. Huizenga is sinds 1 januari 2020 directeur en heeft hiervoor 37 jaar bij Bayer gewerkt. Elke drie à vier jaar kreeg hij een andere
functie of rol. Zo was hij van 2012 tot 2015 wereldwijd segmentmanager
voor biologische producten en daarna tot medio 2019 als ‘country commercial lead’ in Nederland verantwoordelijk voor marketing en sales.
Daarna maakte hij de overstap naar Holland Fyto.

vergroten. De tweede nieuwe pijler is ‘samen’. We gaan onze
interne samenwerking verstevigen en intensiveren. Zo zijn
bijvoorbeeld al meerdere gewasvakgroepen binnen Holland
Fyto actief. Het is de bedoeling om dit verder uit te breiden
met aanvullende gewassen of segmenten. Deze vakgroepen
maken het makkelijker om ervaringen te delen, samen
projecten op te pakken en eensgezind adviezen uit te werken.
Voor bloembollen is zo’n vakgroep al enkele jaren actief.
De laatste pijler is ‘communicatie’. Dat leggen we uit als het
intern en extern roeptoeteren. Als iets lukt, deel het succes
dan. Ook als het niet lukt, is het belangrijk om de ervaring
te delen. Als we goede ervaringen hebben met bestaande
middelen of als we nieuwe producten op de markt brengen,
zullen we meer dan in het verleden ‘lawaai’ maken om de
markt te informeren. Daarnaast willen we met een nieuwe
marktmanagerfunctie de communicatie van onze eigen
producten naar de markt professionaliseren en ook proberen
actiever samen te werken met de keten.”

Wat houdt die vergroening in?
“Met onze vergroeningsstrategie kijken we naar verschillende factoren. We willen met een gezonde bodem en een
vitale plant zorgen voor een optimaal product dat rendement oplevert. Daarvoor kijken we eerst naar de bodem. Hoe
gezond is het bodemleven? Is de bodem luchtig en voedzaam
genoeg voor het microbiële leven? Kunnen de wortels goed
groeien? Welke bodemverbeterings- en bemestingsproducten kunnen daarbij helpen? Bij de plant kijken we naar het
genetisch potentieel van het specifieke ras. Is hij van nature
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moet goed zijn. De plant kunnen we helpen met de inzet van
biostimulanten, bladmeststoffen en als het nodig is groene
en chemische gewasbescherming. Uiteindelijk moet de oogst
winstgevend zijn. Onze ambitie is om met de toevoeging van
groene middelen op basis van een gezonde bodem en een vitale plant een renderende oogst te realiseren. Wij willen hierin
vooroplopen door steeds iets eerder dan anderen een stap
te zetten. Dat begint bij ons intern. We hebben in ons team
voorlopers en anderen die wat voorzichtiger of nog sceptisch
zijn. Datzelfde geldt voor telers. Omdat we als bedrijf voorop
willen lopen, moeten we proberen intern en ook bij telers een
positieve mindset te krijgen die past bij de vergroeningsstrategie. Het is mijn rol om de organisatie te helpen meebewegen
en de nieuwe strategie te vertalen naar de teler.”

Wat doet Holland Fyto concreet op het gebied
van vergroening voor de leden en de telers?
“Wij staan ten dienste aan onze leden. De vergroeningsstrategie hebben we uitgezet samen met en voor de leden. Die
zijn we nu samen aan het implementeren, maar wordt per
lid, regio en gewas gefinetuned. Adviseurs weten wat er in
de markt speelt en wat de teler nodig heeft. Zij kunnen de
details van de strategie naar behoefte invullen en aanpassen
voor hun telers. We zijn een grote organisatie, maar die
wordt niet enkel vanuit ons aangestuurd. De zeven bedrijven die bij ons zijn aangesloten, zijn zelf verantwoordelijk
voor de lokale uitvoering. Met onze vakgroepen geven we
richting. Dat we samen een grote partij zijn, is een groot
voordeel voor leveranciers. Samen met hen zetten we ons in
voor steeds meer groene oplossingen. Een voorbeeld is EVR,
een plantversterker op basis van Yucca-extract die we samen
met de leverancier Jadis Agri in de markt zetten. Dit extract
maakt de plant extra weerbaar, versterkt in tankmix de werking van gewasbeschermingsmiddelen op ziekten en plagen,
ondersteunt als bodemtoepassing bij een goede vochtregulatie en is een sterke uitvloeier. En dit jaar testen we het
nieuwe Blue N in bloembollen en vaste planten. Dit is een
bacterie die gespoten op het blad, stikstof uit de lucht omzet
in voor de plant bruikbare ammoniumstikstof. Hiermee
kan de teler zijn reguliere stikstofgift verlagen, wat gunstig
is voor de steeds beperkter wordende stikstofruimte. Een
voorbeeld van wat we concreet voor telers willen doen, is het
advies dat leden geven om het gewasbeschermingsplan te
vergroenen. Het idee is dat adviseurs samen met telers gaan
kijken welke groene middelen in dat gewasbeschermingsplan passen, voordat de inzet van chemie wordt ingepland.”

Hoe reëel is de vergroening van vaste planten
en bloembollen en -knollen?
“Het aandeel groene middelen zal in alle sectoren groeien.
In de glastuinbouw is de vergroening al ver doorgevoerd,
maar in bijvoorbeeld granen staat de teller nog nagenoeg op
nul. Door het effect van de politiek en door vraag vanuit de
markt zijn er steeds minder effectieve oplossingen beschikbaar. Of we het leuk vinden of niet, groene middelen zullen
daarom een steeds belangrijkere rol spelen in de land- en
tuinbouw, ook in bloembollen en vaste planten. Groene
middelen zijn echter lang niet altijd een oplossing. Niet voor
alle problemen in de teelt is een voldoende werkzaam groen
middel voorhanden. Dit speelt in alle sectoren.”

Hoe realistisch vindt u de visie van minister Carola
Schouten over de omslag naar kringlooplandbouw in 2030?
“Ik zal niet specifiek ingaan op de visie van de Minister,
maar ik denk dat de politiek in het landbouwdossier vaak
onrealistisch ambitieus is. De richting is prima, het probleem is dat er veel te weinig tijd gegeven wordt om de omslag te maken. Er is al drie tot vijf jaar onderzoek nodig om
een nieuw groen middel marktrijp te maken. Tel daar voor
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‘Onze ambitie is om met
de toevoeging van groene middelen
op basis van een gezonde bodem
en een vitale plant een renderende
oogst te realiseren’

een groen gewasbeschermingsmiddel nog maar eens drie tot
vijf jaar bij op voor het hele registratietraject. Die tien jaar
krijgen we echter van de overheid niet. Sterker nog, voor de
biostimulanten, die in 2022 onder de meststoffenwet gaan
vallen, is het nog steeds niet duidelijk hoe het registratietraject eruit zal zien. Fabrikanten gaan niet nu alvast starten
met ontwikkelen en miljoenen investeren. Ze wachten. Ik
zeg dit niet om tijd te rekken, maar om te vragen om realiteitszin, want ontwikkeling kost tijd en veel geld.”

In jullie sector zijn wat verschuivingen geweest.
Toeleveranciers zijn overgenomen. Blijft er nog
marktaandeel over voor partijen die niet samenwerken?
“Ja, daar is nog wel markt voor, maar voor een kleinere
toeleveranciers is het steeds moeilijker om mee te komen op
het gebied van kennis en innovatie. Bovendien is het voor
een leverancier kostentechnisch minder aantrekkelijk om
via vele kleinere spelers middelen op de markt te brengen.
Daarom hebben wij de krachten gebundeld. Als toeleverancier zijn we onder andere aangesloten bij Agrodis, de
belangenvereniging voor de toelevering van de Nederlandse
land- en tuinbouwsector. We proberen via dit samenwerkingsverband samen met andere toeleveranciers invloed
uit te oefenen op politieke besluitvorming met als doel een
realistische wetgeving en haalbare ambities. Zo werken
we bijvoorbeeld aan oplossingen om telers te helpen bij de
afvoer van lege verpakkingen.”

29 januari 2021

29 januari 2021
006-8 In gesprek 85.indd 8

22-01-21 10:13

