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Eindverslag inhoudelijk
1 Inleiding

De partijen die samen werken in dit testproject (Kwekerij Kersten als
ook Zeestraten Freesia) hebben zich met de uitvoering van het
project verder ontwikkeld in de duurzame teelt van snijhortensia. Een
teelt die nog redelijk in de kinderschoenen staat en perspectief biedt
voor de ontwikkeling van beide bedrijven.
Om het project op een gedegen wijze uit te voeren is begonnen met
het formeren van een groep deskundigen met betrekking tot de
duurzame teelt van Snijhortensia. Daarbij speelden experts van
Mertens en Koppert een belangrijke rol, maar ook bedrijven die
geholpen hebben om de testlocatie in te richten. Met de groep van
experts is begonnen om een teeltplan op te stellen voor de hortensia
teelt en hoe de biologische bestrijding het beste ingezet kan worden.
Na inrichten van de testlocatie zijn de Dark Ruby hortensia’s
geplaatst en is het gewas regelmatig gemonitord. Samen met
specialisten zijn de resultaten van de monitoring besproken en
waarnodig is de biologische bestrijding aangepast. Uiteindelijk is
geevalueerd hoe succesvol de duurzame teelt van Dark Ruby
hortensia was en welke aanbevelingen voor vervolgteelten in acht
genomen dienen te worden. Via communicatie in de expert groep en
via de media zijn de resultaten van de teelt gecommuniceerd.
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2 Doestellingen
De doelstellingen van het project zijn:
1. Het uitwerken van een gedegen onderzoeksplan voor een
energiezuinige en geïntegreerde teelt van Dark Ruby op 3.000 m2 in
de tuinbouwkas van Zeestraten.
2. Het inrichten van twee testvakken in de kas om het onderzoek uit
te kunnen voeren en het plaatsen van het plantmateriaal.
3. Het begeleiden van het gewas (1 geheel seizoen) met
verschillende strategieën van geïntegreerde bestrijding en het
monitoren van het gewas en dynamiek van de populatie van
biologische bestrijders van met name spint en trips en het bepalen
van de eindkwaliteit van het product en de vermarktbaarheid daarvan.
In deze fase is veel samengewerkt tussen de kwekers en de
specialisten op het gebied van biologische bestrijding.
4. Het bespreken van de metingen/tellingen en observaties van het
gewas met het projectteam en het vastleggen van de eindresultaten
van het project. Daarnaast het maken van berekeningen m.b.t. de
kosten en opbrengsten van de teelt van Dark Ruby en het bepalen of
de doelstellingen m.b.t. geïntegreerde bestrijding en
energiebesparing gerealiseerd zijn.
5. Het communiceren van de resultaten van dit testproject naar
collega kwekers in de regio die ook actief zijn in de snijbloementeelt
en meer willen weten over de praktische mogelijkheden van
geïntegreerde gewasbescherming. Dit zal in de vorm van een
kantinebijeenkomst gerealiseerd worden.
De bovenstaande doelstellingen zijn bereikt, met uitzondering van het
houden van een kantinebijeenkomst. Door de toestanden en
overheidsregels rond het Corona-virus was het niet mogelijk om een
kantinebijeenkomst te houden. Daarvoor in de plaats is gekozen voor
een uitgebreid artikel in de ‘Onder Glas’ september 2021. Dat is een
veel gelezen vakblad in de tuinbouwsector. Dit artikel zal in de bijlage
van deze eindrapportage meegeleverd worden.
3 Uitvoering

Samen met specialisten van Delphy is het onderzoeksplan voor de
duurzame teelt van Dark Ruby uitgewerkt (fase 1). Het aantal
geïntegreerde behandelingen is vastgesteld en ook de bijbehorende
monitoring. Er is een groot testvak van 3.000 m2 ingericht waar de
proeven hebben plaatsgevonden.
In dit testvak zijn de planten op een overzichtelijke wijze neergezet
zodat de planten ieder voldoende ruimte hebben. Daarnaast was het
gewas goed toegankelijk om er observaties te doen met betrekking
tot de aanwezigheid van bepaalde schadelijke insecten. Ook moest
het gewas toegankelijk zijn om de biologische bestrijders uit te zetten
en om uiteindelijk de oogstwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Op
onderstaande foto is te zien hoe de opstelling van het gewas gekozen
is, om het onderzoek optimaal uit te kunnen voeren.
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Fase 2 bestond uit het fysiek ombouwen van een deel van de kas,
zodat deze geschikt is voor de proefopstelling. Op bovenstaande
foto’s is ook zijn ook de plantenvoedingslangetjes te zien. Hiermee
kon het gewas optimaal voorzien worden van water en
voedingsstoffen. Tijdens de proef is het gewas regelmatig bekeken
om te controleren of het plantenvoedingssysteem goed werkte, met
name om te voorkomen dat het gewas droogteschade zou oplopen.
Fase 3 was de fase waarin in het overleg met de specialisten
plaatsvond. Na regelmatige inspectie van het gewas op de
aanwezigheid van schadelijke insecten is een optimale dosering en
mix van biologische bestrijders gekozen. Te denken valt aan:
- Spindend
- Montdo-Mite
- Spidex Vital
- Spical
Afhankelijk de analyse van de specialisten is een passende strategie
met betrekking tot biologische bestrijders gekozen. Na het uitzetten
van de bestrijders werd een analyse gemaakt van de effectiviteit.
Daarbij bleek dat de Montdo-Mite een aantal
maal uitgezet diende te worden om de
populatie voldoende op niveau te houden.
Deze mijt richt zich vooral op het bestrijden
van de larven van verschillende tripssoorten
en eieren en larven van de wittekasvlieg en
tabakswittekasvlieg. Hieronder is een foto te
zien van de einde van de teelt waarbij een
goed beeld te krijgen is van de veelheid aan
biologische bestrijders dat uitgezet is tijdens
dit project.
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In fase 4 zijn de resultaten met de specialisten besproken en is er
naast een evaluatie een vervolgplan gemaakt. In het volgende
hoofdstuk kunt u de resultaten en aanbevelingen lezen.
In de laatste fase is vooral aandacht aan de communicatie besteed.
Dat is met name informeel gegaan tussen de projectpartners, maar
ook door individuele contacten met collega kwekers. Ook via het
netwerk van Greenport Arnhem-Nijmegen is informatie gedeeld.
Tenslotte is de landelijke vakpers opgezocht, wat heeft geresulteerd
in een uitgebreid artikel, zie hieronder.

4 Resultaten

Hieronder zijn de resultaten van het project beschreven. Daarbij is ten
eerste naar de evaluatie van dit proefseizoen gekeken om daarna
een aantal aanbevelingen voor de toekomst te doen.
Evaluatie 2021:
- Kosten biologische inzet is toch wel hoog, maar resultaat is
wel goed.
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- Door sneeuwschade is de start niet ideaal geweest en is er
misschien in het begin meer tijd besteed aan de
voorbereiding.
- Spidend (feltiella) kwam niet echt op gang. Komt ook omdat er
niet echt spinthaarden gevonden zijn, waar feltiella zich goed
op kan ontwikkelen.
- Mondorensis zakjes ophangen kost veel tijd. Kan dit eventueel
ook met strooien?
- Bij het zien van een enkele spint/trips of luis is er snel
gecorrigeerd met de extra inzet van biologie. Biologische
bestrijders hadden wat meer tijd moeten krijgen om het op te
lossen.
- Gebruik van tripslok is gevaarlijk. Vooral als de hortensia gaat
bloeien. Zou geen schade geven, maar kan dus in de praktijk
wel gebeuren.
- De inzet van Azatin als de tripsdruk wat toeneemt gaat goed.
Is goed te combineren met biologie.
Vooruitkijken/aanbevelingen:
- Kosten proberen naar beneden te krijgen door eventueel iets
minder zakjes op te hangen of te gaan verstrooien (met
bijvoeren) i.p.v. zakjes montdorensis op te hangen.
- Dit jaar zijn er de tweede keer spicalulti-mite zakjes
opgehangen. Dit zullen alleen maar de goedkopere spical plus
zakjes worden. Misschien is 1x ophangen ook wel voldoende
en hoeft de tweede keer niet.
- Wellicht is in het voorjaar 1x bodemroofmijten strooien een
goede aanvulling voor het bestrijden van tripspoppen die in de
potten/op de grond vallen.
- Volgend jaar de afdelingen 2 en 3 iets eerder opstoken om zo
meer verschil in gewasstadia te krijgen.
- Komende winter een nieuw uitzetschema maken voor het
uitzetten van biologische bestrijders in het nieuwe seizoen.
Gezien het succes van dit testproject wordt de teelt van Dark Ruby op
een geintegreerde wijze voortgezet en verder uitgebouwd ook naar
de andere Hortensia soorten die door Zeestraten geteelt worden.
5 Bijdrage aan
thema’s
‘Duurzaam
Verder’

Het project heeft op de volgende wijze bijgedragen aan een aantal
van de thema’s van Duurzaam Verder van Greenport Gelderland.
Energietransitie
In het kader van de energietransitie heeft Zeestraten gekeken naar
de mogelijkheden om zijn energieverbruik fors te verlagen. Hij heeft
met de uitvoering van dit project de stap genomen om te switchen
van de freesiateelt naar de energiezuinige hortensiateelt, en in het
bijzonder het ras Dark Ruby. Door de sneeuwschade, die in het begin
van 2021 optrad, is de energiehuishouding in de kas in de war
gestuurd. Dat neemt niet weg dat het energieverbruik sterk
verminderd is. In de teelt van 2022 kan nauwkeuriger bepaald worden
wat de daadwerkelijke energiebesparing zal zijn.
Duurzame teelt
Met het ras Dark Ruby hebben de kwekers onderzocht in welke mate
het mogelijk is om volgens de principes van ‘weerbaar telen’ en
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‘geïntegreerde gewasbescherming’ een duurzame Dark Ruby
snijhortensia op de markt te brengen. Door biologische bestrijding is
de biodiversiteit in de kas toegenomen en is het gebruik van
chemische gewasbeschermingsmiddelen sterk gereduceerd.
Keerzijde is wel dat de kosten van biologische bestrijding een factor 2
tot 3 duurder is gebleken dan een bestrijding op chemische basis.
Gezondheid
Voor het nieuwe ras Dark Ruby is in dit eerste jaar onderzocht hoe
vraagstukken zoals: ziektepreventie, weerbaarheid van het gewas en
een gezond teeltsysteem het beste gerealiseerd kunnen worden. De
testresultaten zijn bemoedigend en er heeft een reductie van
chemische middelen plaatsgevonden. De grotendeels op biologische
principes gebaseerde teelt zal zondermeer bijdragen aan de
gezondheid van planten, mensen en de leefomgeving.
Markt/klant
De consument hecht in toenemende mate aan een duurzaam
geproduceerd product en dat biedt mogelijkheden voor de afzet. In dit
eerste jaar is wel gebleken dat biologische bestrijding een stevig
prijskaartje heeft. De komende jaren zal dit verder geoptimaliseerd en
hopelijk beperkt kunnen worden. Het is in dit eerste jaar nog te vroeg
om te kunnen bepalen of de consument bereid is extra te betalen
voor een biologische/geïntegreerd geteelde hortensia.
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6 Communicatie

Binnen het projectteam en het samenwerkingsverband is veel
gecommuniceerd over de te volgen strategie met betrekking tot de
inzet van biologische bestrijders. Er is regelmatig geevalueerd en
waar nodig is de biologische bestrijdingsstrategie aangepast. In de
laatste fase is vooral aandacht aan de externe communicatie
besteed. Zo waren er veel informele contacten met collega telers in
de regio Arnhem-Nijmegen. Mede door de corona beperkingen, met
betrekking tot excursies van groepen, is de vakpers opgezocht. Dat
heeft geresulteerd in een uitgebreid artikel, welke meegestuurd zal
worden als bijlage.

7 Slotopmerkingen

Het project is volgens plan uitgevoerd. De exerimentele teelt van
duurzame hortensia’s met het nieuwe ras Dark Ruby heeft
plaatsgevonden. Door inzet van biologische bestrijders is de teelt
verduurzaamd. Ook heeft deze teelt een veel lager energieverbruik
vergeleken met de freesia teelt.
Door de sneeuwschade aan het begin van het jaar 2021 is de proef
niet optimaal gestart en was het lastig om de hoeveelheid minder
energieverbruik te bepalen. Dat kan in 2022 meer accuraat gebeuren.
Door de beperkingen m.b.t. groepsbezoeken heeft met name
communicatie via het vakblad plaatsgevonden.
De teelt biedt veel perspectief en de proef zal ook de komende jaren
doorgezet worden. De kosten van geïntegreerde bestrijding, met een
belangrijk deel biologische bestrijders, zijn wel beduidend hoger dan
de gangbare manier van het beheersen van ziekten en plagen. De
mate waarin deze extra kosten in een hogere prijs voor het product
vertaald kunnen worden is nog onzeker. In de komende jaren zal het
duidelijker worden of de consument bereid is meer te betalen voor
een duurzamer gekweekt product.
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