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Ketenbreed kennis opbouwen over
verlagen milieu-impact sierteelt
Doelstelling van het PPS-project ‘Ketenbenadering voor
verlagen milieu-impact sierteelt’ is kennis vergaren en
uitwisselen over de milieubelasting van bestaande en
perspectiefvolle gewasbeschermingsstrategieën in de
sierteelt. Belangrijke rol daarbij is weggelegd voor GNO’s
(gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong). Parameters voor de milieu-impact zijn de milieubelastingspunten van een middel, de hoeveelheid gebruikte werkzame stof en data over emissie.
Het streven is om de input van chemische middelen
te verminderen, want minder werkzame stof is minder
kans op emissie en de milieubelasting neemt af.
Op basis van een nulmeting zijn in 2017 hortensia,
schefflera, kalanchoë, cyclaam, roos, gerbera, chrysant
en lisianthus als testgewas gekozen. Het project loopt
tot eind 2019. Betrokken partijen zijn de Topsector tuinbouw & uitgangsmaterialen, LTO Glaskracht Nederland,
MPS, Royal FloraHolland, de handelsbedrijven Green
Partners en Waterdrinker en Proeftuin Zwaagdijk die het
onderzoek uitvoert.
Onderzoeker Jeroen
Sander van Proeftuin
Zwaagdijk bij de onlangs ingezette proef
met potroos. Diverse
’groene’ strategieën
tegen meeldauw worden getest, net als in
de praktijk in een kas
snijrozen.

Project over milieu-impact van middelen en strategieën

Ketenkennis OPKRIKKEN
Bij de Topsector tuinbouw & uitgangsmaterialen valt het PPS-project ‘Ketenbenadering voor
verlagen milieu impact sierteelt’ in het thema 'Consument, Markt & Maatschappij’. Milieu, maatschappij en sierteelt zijn gelinkt. Siergewassen eet je niet, dus voedselveiligheid is geen issue.
Maar de algemene verwachting is dat consumenten net als bij groenten van bloemen en planten nog meer willen weten hoe ze zijn geteeld. Kennis daarover en over het verlagen van de
milieu-impact wordt verzameld en gedeeld in dit project.

I

s de teelt van jouw siergewas duurzaam? Is het
product veilig? Welke gewasbeschermingsmiddelen
zijn gebruikt en waarom? Dat soort vragen zullen in
de toekomst steeds vaker gesteld worden. Tenminste, die verwachting is er bij diverse partijen als
ze de ontwikkelingen in de groentesector beschouwen. De sierteeltsector krijgt al vragen omtrent duurzaamheid en veiligheid van hun producten. Bij het beantwoorden, blijkt kennis over
de milieu-impact van teeltstrategieën zeker nog
niet bij iedereen in de keten helder op het netvlies.
En sommige kennis is er ook nog niet. Kennis verzamelen en delen is daarom belangrijk in het PPS-project ’Ketenbenadering voor verlagen milieu impact
sierteelt’ (zie kader).

Het aantal
middelen is GEEN
MAAT voor hun
impact
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Laag-risico-middelen
Groene middelen hebben een voorname rol in het
project, al spreken de projectpartijen liever over laagrisicomiddelen; middelen met lage impact op milieu.
Van de acht testgewassen is tot nu toe het meeste onderzoek verricht aan cyclaam. Bij Demokwekerij Westland en bij teler Tim van Adrichem zijn diverse strategieën tegen trips beproefd. Bekende middelen zijn
gebruikt, al dan niet in combinatie met hulpstoffen als
Hasten of een suikeroplossing. De teler hield vast aan
zijn eigen strategie, waarin naast scouten ook het nastreven van nultolerantie een voorname rol heeft. De
huidige klant eist namelijk tripsvrije cyclamen.
In de Demokwekerij is trips geïntroduceerd, zodat
de verschillende strategieën niet alleen op milieu

belasting en residu te beoordelen waren, maar tevens
op effectiviteit en selectiviteit. Het leerde Van
Adrichem dat hij er interessante ’groene alternatieven’ zijn, maar ook beperkingen werden duidelijk.
Dat laatste aspect is voor de betrokken partijen ook
belangrijke kennis.

Meer kennis
Meer kennis over de milieu-impact en effectiviteit van
middelen en strategieën tegen ziekten en plagen, moet
uiteindelijk bij zoveel mogelijk ketenpartners bekend
worden. Discussies zullen dan bijvoorbeeld minder
snel gaan over het aantal residuen op een plant of
bloem. Mits je kan aantonen dat een aanpak met tien
middelen met een lage milieu-impact duurzamer is
dan een aanpak met twee ’hoog-risicomiddelen’. En
als de afnemer afstapt van nultolerantie of andere eisen versoepelt, dan zijn er waarschijnlijk meer opties
voor vergroening van de sector.
Bij proeven met cyclaam en chrysant is de focus op
trips. Meeldauw (bij roos en kalanchoë), wolluis (schefflera), Trips setosus (hortensia), rups (gerbera) en witte
vlieg (lisianthus) komen ook aan bod

TEKST EN BEELD

Hans Neefjes

PL ANTENBAD
I

’ k ga in bad hoor!’ Geen idee of er iemand thuis is, maar
dan weten ze waar ik het komende uur uithang. Ik trek
de badkamerdeur achter me dicht en wil de kraan alvast
aanzetten als ik ze opeens zie. Huh? Twee varens en een
schoonmoederzetel? Wat krijgen we nou?
Het Bloemenbureau zit vol prachtige ideeën. In samenwerking met The Gardeners (De Tuinders?) hebben ze
een Plant Bathing Studio geopend. Bezoekers kunnen
daar voor een euro vijf minuten lang baden in het groen.
Daarmee wordt de aanmaak van stresshormonen verminderd en het immuunsysteem verbeterd. Da’s over
komen waaien uit Japan. Zeg zelf, als er ooit behoefte
was aan zoiets, dan wel in deze hectische tijd.
Wat een groen bad met een mens doet kon je trouwens
al heel goed zien bij De week in beeld van Vakblad 41.
Daar lag een jongedame compleet zen te zijn te midden
van witte rozen. Totale overgave. Ontstressing ten voeten
uit. Het waren, denk ik, wel rozen zonder doornen. De
foto was op zich al prikkelend genoeg.
Maar joh, dat planten goed zijn voor het welbevinden
van mensen weten
we toch allang? Nergens zijn zulke rustige, uitgebalanceerde
mensen te vinden als
in kassen! En als er ergens een broedplaats
zou zijn voor stresshormonen dan daar wel. Drukte met
bestellingen voor 1 november, plotseling binnenvallende
plaaginsecten, opeens veranderende regelgeving van
de overheid, noem maar op. En dan hebben we het nog
niet eens over de kopzorgen die het lidmaatschap van
FloraHolland met zich meebrengt. Wel of niet klokken,
wil ik in de ledenraad, wil de ledenraad mij wel, enzovoorts. Redenen te over om gestrest rond te lopen. Maar
zie, tuinders (én hun medewerkers!) zijn de meest koele
aardbewoners die er rondlopen. Nooit maken ze zich
druk, altijd rustig en kalm. Dat het nooit eerder heeft
geleid tot een concept als Plant Bathing Studio’s, het is
onbegrijpelijk.

Tuinders zijn
de meest koele
aardbewoners

Intussen loopt de warme kraan. De loodzware planten
heb ik uit het bad getild. Ruimte gemaakt voor mezelf.
Want je moet het natuurlijk niet overdrijven.

Kees van Egmond verhaalt elke week over wat hem bezighoudt.
Kees teelt matricaria op 2,4 ha in Bleiswijk, is getrouwd met Ineke
en heeft een gezin met zes kinderen. kees@kees-ineke.nl
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