Sterke vaste plant
met actief bodemleven
De vasteplantensector wil werken aan weerbare teeltsystemen.
Dat begint volgens ervaringsdeskundigen bij een bodem in
balans. Kweker Pieter Lucassen werkt sinds de jaren ’90 op
deze wijze en hij merkt dat het een sport wordt het steeds
beter te doen. Volgens adviseur Roelf Havinga van Team Ecosys
kan er verbazend veel geminderd worden met chemie.
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Innovatiekringen
Boskoop
Plantenkwekers in de omgeving Boskoop
zetten samen met de LTO-vakgroep Bomen,
vaste planten en zomerbloemen een aantal innovatiekringen op. In zo’n kring zitten
een stuk of acht kwekers samen met onderzoekers, adviseurs en toeleveranciers, die
samen ideeën uitwerken voor een weerbare teelt. Het project zit in de opstartfase.
Anneke van Dijk en Arno Engels van LTO werken nog aan de financiering. Zodra er meer
bekend is over de opzet van het project, zullen zij naar buiten treden met details. De
weerbare teelt past in de doelstellingen die
de teelt zichzelf stelt voor een emissieloze
teelt in 2030.
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e familie Lucassen in Afferden
kreeg op haar arme zandgronden in de laatste tien jaar van
de vorige eeuw te maken met
strengere bemestingsnormen, die op deze
grond gelijk voelbaar waren in de gewasgezondheid en de productie. Pieter Lucassen zag dat het pakket aan gewasbeschermingsmiddelen krapper werd. “Er kon zo
een streep door een middel gaan. Dat zette
ons aan het denken. Om een sterker gewas
te krijgen zijn we begonnen met bemesten
volgens de Kinsey Albrecht-methode.”
Adviseur Roelf Havinga past deze methode
ook vaak toe met de telers die hij begeleidt
in diverse open teelten. Hij beschouwt
het als een nulmeting bij de start van
een weerbare teelt. Uiteindelijk wil hij
nutriënten in de juiste hoeveelheid en
verhoudingen in de bodem en – minstens
zo belangrijk – een bodemleven dat actief
bijdraagt aan de opname van alles waar de
plant behoefte aan heeft om te groeien en
gezond te blijven.
Voor Lucassen was de Australische kenner
van regeneratieve landbouw Graeme Sait
een inspirerende man. Hij volgde een
cursus bij Sait en spijkerde de kennis in de
loop der jaren nog af en toe bij, als Sait in
Nederland was. “Als de bodem in balans is,
kan je met chemicaliën minderen tot je ze
bijna niet meer nodig hebt, zegt deze man.
Ik doe het niet helemaal zonder, maar
beschouw het net als bij mezelf: als je

gezond eet heb je weinig van de apotheek
nodig, maar als je ergens last van hebt,
neem je wel een paracetamolletje.”
Volgens Havinga kan een teler het beste
goed investeren in het bodemleven. “Dat
betekent dat je moet omdenken. Dat
bodemleven is voor de plant de ‘lifeline’.
Je moet dus veel meer van de grondbewerking af, want dat is voor het bodemleven
een soort combinatie van een wervelstorm, een bosbrand, een aardbeving en
een overstroming tegelijk. Je vernielt
namelijk heel veel schimmeldraden, die
de plant kunnen voorzien van voedingselementen.”

SPORT
De sport is het actief faciliteren van een
goede bodem voor het bodemleven. Dat
bodemleven filtert voor de plantengroei
wat er nodig is en transporteert het uit
anders onbereikbare hoekjes, zegt Havinga. Lucassen herkent zijn werkwijze: “Het
begint met willen voldoen aan PlanetProof
of andere certificering en dan doe je steeds
je best er meer van te maken. Dat werkt
verslavend.”
Perfectie is er niet gelijk. Lucassen: “Je
komt steeds verder. Wel is het steeds twee
stapjes vooruit en weer eentje terug. Langzamerhand merk je dat de planten sterker
worden. Wij leveren uitgangsmateriaal
voor kwekers van bloemen en planten en
droog uitgangsmateriaal om te verzenden
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Vasteplantenkweker Pieter Lucassen: “Ik
vind dat wij als generatie telers van nu onze
ecologische voetafdruk zo klein mogelijk
moeten maken. Als plantentelers dragen
we bij aan biodiversiteit.”

per postorder. Onze afnemers zijn enthousiast. Ik durf te stellen dat het komt
omdat ons materiaal niet met chemie op
de been gehouden is.”

INHOUDSSTOFFEN
Lucassen meet veel aan de inhoudsstoffen
in bodem en plant. Studenten van de HAS
in Den Bosch lopen mee op het bedrijf.
“We zijn met een grote groep liefhebbers
bezig. Wij zitten zelf ook regelmatig met
mensen van de HAS om tafel en doen mee
in werkgroepen. Het is een inspanning, ja,
maar het is nodig om het in de toekomst
te kunnen blijven doen.”
In de eerste jaren kostte het weerbaar
telen Lucassen geld. Het rendement komt
later. Lucassen wil echter ook vanuit een
persoonlijke drijfveer zo werken. “Ik vind
dat wij als generatie telers van nu onze
ecologische voetafdruk zo klein mogelijk
moeten maken. Als plantentelers dragen
we bij aan biodiversiteit. Ik blijf leren,
want ik heb het gevoel dat ik nog maar
net de eerste meters op dit pad gelopen
heb.”

HELE SYSTEEM
Havinga zegt dat het meest weerbare
systeem begint bij de bodem en dat daarbij
dan nog meer aan de biodiversiteit gewerkt moet worden. Met groenbemestermengsels, stroken met bomen en struiken
en kruidenrijke graslanden krijgen natuurlijke vijanden en gezond bodemleven
de ruimte. De ervaring met bollentelers
in Noord-Holland is dat de bollen sterker
zijn na kruidenrijk grasland dan na het
scheuren van grasklaver.
Havinga: “Onze ervaring is dat je in een
weerbaar systeem met bollen niet terug
hoeft naar 1 op 4-teelt. Met biodiverse
groenbemesters die de winter over staan,
kan je ook 1 op 3 telen. Af en toe ploegen
is mogelijk, maar we hebben te maken
met een enorm intelligent systeem voor
plantengroei. Daar moet je mee werken,
want wij kunnen dat niet knapper dan
Moeder Natuur. Je kan in middelengebruik terug. Doe dat niet in één keer.
Bouw af in stapjes van 20 procent en kijk
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maar eens hoe ver je dan kunt komen.”
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