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„De interesse van de overheid voor 
de tuinbouw neemt af, ondanks 
het feit dat we tot topsector zijn 
benoemd. Dat blijkt uit beslis-
singen als de 20 procent korting 
op de stikstofgebruiksnorm. Dat 
is buiten proportie. We moeten als 
sector zelf in actie komen.” Dat zei 
Jan Roefs, voorzitter Vollegronds-
groenten, bij de opening van de 
Landelijke Preidag 2013.

Het wegvallen van de collectieve aan-
pak via het Productschap Tuinbouw 
zorgt ervoor dat er niet meer auto-
matisch financiën of een structuur 
voorhanden zijn voor de aanpak van 
nieuwe problemen. Roefs riep telers, 
ketenpartijen, belangenorganisaties 
en studieclubs op om samen te wer-
ken op dit vlak. 
„Wij zijn als LTO zelf al bezig om de 
studieclubs meer met de belangenbe-
hartiging te verbinden. Zonder goede 
inbreng van onderaf lukt dat niet. 
Dus: zoek de aansluiting. Denk mee. 
Een ander doet het niet voor ons.”
De Preidag bij PPO Vredepeel trok 
vorige week ondanks de regen veel 
bezoekers. Ze stonden zo dicht met 
hun neus op de machinerie bij de 
velddemonstraties dat de tractoren 
omzichtig moesten manoeuvreren. 
Daardoor verliepen de eerste meters 
soms niet helemaal volgens de gps-

plannen, omdat nog bijgestuurd 
moest worden.
„Gps is zoveel meer dan alleen recht 

rijden”, zei Rob Baken van Agrome-
tius bij de demonstratie ‘Prei telen 
met precisie’. „Het systeem regis-
treert hoe je gereden hebt. Als je 
toch al registreert, kun je net zo goed 
gegevens over de gepote partijen 
mee invoeren. Dan weet je altijd alles 
terug te vinden wanneer er iets mis 
gaat. Je weet alles: de oppervlakte, 
het aantal planten in een rij, hoeveel 
arbeidsuren. Je kunt veel beter plan-
nen. En je spaart een chauffeur uit, 
want de tractor rijdt zelf.”
Vervolgbewerkingen als schoffelen 
(tot op 2 centimeter nauwkeurig) en 
rooien gaan preciezer als het systeem 
al weet waar alles staat. „De chauf-
feur hoeft niet steeds in dezelfde hou-
ding te zitten om het mes in de gaten 
te houden. Dat geeft veel arbeidsver-
lichting. En bij sneeuw en overhan-

gend blad weet het gps-systeem wel 
waar de rijen staan.”

Wensen consument
Ellen Verhelle van veredelaar Nun-
hems maakte in een workshop duide-
lijk hoe je beter kunt inspelen op con-
sumentenwensen om zo een hoger 
rendement te halen. De essentie is 
dat de sector af moet van het idee: 
prei is prei. 
„De retailer weet wat de consument 
wil, maar die informatie komt nog 
onvoldoende naar telers en plan-
tenkwekers”, zei Verhelle. „Daarom 
focussen ze op hogere opbrengst en 
lagere kosten in plaats van op waar-
detoevoeging. Er zijn voorbeelden 
zoals ‘pre pack leek’ in Engeland 
waar het wel gelukt is om waarde toe 
te voegen.”

In het Britse pre pack-project wordt 
prei al op het land, in de oogstma-
chine, schoongemaakt en op maat 
gesneden. Vervolgens wordt het in 
de bedrijfsgebouwen van de teler ver-
pakt in eenheden waar de detailhan-
del om vraagt. Op die manier lukt het 
om prei af te leveren die verser is dan 
het standaardproduct.

Schoon water
ZLTO vroeg in haar stand aandacht 
voor het stimuleringsproject Schoon 
Water. „Minder emissie is in ons 
eigen belang. Het is een manier om 
de gewasbeschermingsmiddelen die 
we nu hebben te behouden”, maakte 
waterspecialist Johan Elshof duide-
lijk.

‘Inbreng van telers nu onmisbaar’

Het rooien met gps trok veel belangstelling vorige week op de Landelijke Preidag in Vredepeel. F o t o ’ s :  T i j s  K i e r ke l s

Bezoekers konden demonstraties volgen van drie verschillende pootsystemen.

Gesprekken in Moskou over pootgoed
Staatssecretaris Sharon Dijksma 
(EZ) overweegt een bilaterale over-
eenkomst aan te gaan met Rusland 
om de grenzen weer open te krij-
gen voor Nederlands pootgoed. 

Dijksma kiest mogelijk voor deze 
optie als er Europees niet snel een 
oplossing komt voor de Russische 
ban op aardappelen en plantmateri-
aal uit de Europese Unie. De bilate-

rale overeenkomst zou vooral moeten 
gelden voor Nederlands aardappel-
pootgoed. Vergelijkbare afspraken 
heeft het ministerie van Economische 
Zaken ook al gemaakt met Rusland 
over kalfsvlees. 
De mogelijkheid van onderlinge 
afspraken tussen Rusland en Neder-
land opperde Dijksma vorige week 
in een gesprek met de Russische 
autoriteiten tijdens een werkbe-

zoek aan Moskou. De bewindsvrouw 
benadrukte daarbij het belang voor 
de Nederlandse landbouw om weer 
markttoegang te krijgen tot Rusland.
Dijksma heeft in de EU-Landbouw-
raad herhaaldelijk aangedrongen op 
een snelle oplossing voor de han-
delsbelemmering. Het gebruik van 
Nederlands pootgoed is belangrijk 
voor de Russische aardappelteelt. De 
autoriteiten in Rusland erkennen dat 
pootaardappelen uit Nederland meer 
dan welkom zijn.
Eerder al gaf Dijksma aan bereid te 
zijn om de Russen mee te laten kijken 
in het fytosanitaire controlesysteem 
voor aardappelen en plantmateriaal. 
Deze transparantie moet de Russen 
meer vertrouwen geven in de fytosa-
nitaire controles in Europa. Ook wil 
Nederland in het kader van de open-
heid bijvoorbeeld bedrijfsgegevens 
van aardappeltelers en -kwekers op 
een website plaatsen.
In het overleg met de Russische 
autoriteiten en haar Europese col-

lega’s pleit Dijksma steeds voor het 
ondertekenen van een overeenkomst 
tussen de Europese Unie en Rus-
land over fytosanitaire afspraken en 
maatregelen. Een belangrijke eis van 
Rusland is dat de traceerbaarheid 
van handel in plantmateriaal tussen 
lidstaten binnen de EU aanmerkelijk 
moet verbeteren. Dit met betrekking 
tot de fytosanitaire garanties.

Komende maanden organiseert 
LTO Groeiservice samen met Kas 
als Energiebron een serie informa-
tiebijeenkomsten voor telers over 
energiebesparing in de tuinbouw.

Tijdens de regiobijeenkomsten kun-
nen tuinders kennis nemen van de 
mogelijkheden om op hun eigen 
bedrijf energie te besparen. Ook het 
Nieuwe Telen wordt toegelicht.
In Zuid-Nederland vinden in elk geval 
twee bijeenkomsten plaats. Dinsdag 
22 oktober is de eerste om 15.00 uur 
bij Wijnen Californië, Vinkenpeelweg 
10 in Grubbenvorst. Op maandag 18 
november is de tweede om 19.30 uur 
bij kwekerij Hoogerbrugge, Zoekweg 
76 in Lepelstraat.
De toegang is gratis, aanmelden 
is verplicht. Informatie bij Herma 
Enthoven, telefoon (06) 22486636 of 
e-mailadres h.enthoven@spam-pro-
tectgroeiservice.nl, en Marcel Jans-
sen, (06) 22602076 of m.janssen@
spam-protectgroeiservice.nl. 

Voorlichting 
over energie

Staatssecretaris Sharon Dijksma 
heeft Rusland namens de Neder-
landse bloembollensector ruim een 
half miljoen bloembollen aange-
boden. Ze zijn bestemd voor het 
tuinencomplex van het Peterhofpa-
leis in Sint Petersburg. 
De tuinen en paleizen van Peterhof 
trekken jaarlijks meer dan 3 miljoen 
bezoekers. Het is eveneens de bloe-
mentuin van de Russische regering. 

De 500.600 tulpen, hyacinten, nar-
cissen, lelies en krokussen zijn de 
grootste gift ooit in de geschiedenis 
van de Nederlandse tuinbouw.
„De bloemengift staat symbool 
voor de belangrijke handelsrelatie 
met Rusland. Markttoegang zonder 
handelsbelemmeringen is voor 
onze boeren en exporteurs van 
groot belang”, aldus Dijksma.

Half miljoen bloembollen voor Peterhofpaleis

Siertelers mogen tijdelijk Dimilin 
spuitpoeder gebruiken ter bestrijding 
van de Aziatische tijgermug. De lar-
ven van het schadelijke insect wor-
den soms gevonden in geïmporteerde 
dracaena’s (Lucky Bamboo).
De ontheffing van het ministerie 
van Milieu blijft vier maanden van 
kracht. De Vereniging van Groothan-
delaren in Bloemkwekerijproducten 
(VGB) had daarop aangedrongen.

Tijgermug


