FOTO’S KOPPERT

Behalve nematoden (aaltjes) en hommels voor de bestuiving produceert Koppert Biological Systems zestig soorten
kevers, sluipwespen, schimmels, roofmijten en bacteriën. Ze worden ingezet voor biologische gewasbescherming.

Mag ik tienduizend roofmijten?
A ch te rg ro n d G ew asb esch erm in g Je kunt ouderwets de spuit hanteren,ofeen natuurlijk leger de kas insturen om
gewassen te beschermen.K oppert Bilogical Systems levert onder meer kevers,hommels,sluipwespen en schimmels.

Dit is meer dan een bizarre anekdote.
Het illustreert de weerbarstigheid van de
Nederlandse supermarkten bij de etikettering en hoe nadelig dat is voor consument
en producent. Ellen Klapwijk, voorlichter
bij Koppert: „Een product is biologisch of
niet, anders vinden supermarkten het te
ingewikkeld om uit te leggen.”
Beestjes herkennen

Door Michiel Hegener

MIC R O-OR G AN ISMEN

ommige gangmakers van de
Nederlandse economie zijn nog
geen twee millimeter groot.
Het zijn nematoden, aaltjes, die
zich laten opeten door insectenlarven. Eenmaal binnen verspreiden ze bacteriën die zich voeden met
de ingewanden, ze voeden zichzelf met de
groeiende schare bacteriën, tot de larve
sterft. In verpakkingen van 250 miljoen
stuks zijn nematoden populair bij glastuinbouwers. Resultaat: gewassen zonder insectenvraat, gekweekt zonder gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen.
Koppert Biological Systems in Berkel en
Roderijs is wereldwijd marktleider in biologische gewasbescherming en bestuiving.
Behalve nematoden en hommels voor de
bestuiving produceert het bedrijf zestig
soorten kevers, sluipwespen, schimmels,
roofmijten en bacteriën.
In de hoofdvestiging in Berkel en Rodenrijs zegt productiemanager Floris Hout bij
drie metershoge metalen vaten: „Hierin
imiteren we het inwendige van de larve
met een mengsel van gist, zout en suiker.
Daarmee voeden de bacteriën zich en
daarvan leven de nematoden – op een milliliter zitten er duizenden.”

Groeimarkt
met giganten

S

E conom isch b lijsp el
Bezien door een microscoop is het verhaal
van Koppert een drama van elkaar uitzuigende en verscheurende beestjes, maar
economisch is het een blijspel. Koppert
heeft 1.000 werknemers, van wie 300 in
Nederland, een jaaromzet van 125 miljoen
euro, vestigingen in 23 landen en distributeurs in ruim 80 landen. De bouw van een
nog veel groter productievat staat gepland. En Koppert heeft buitenlandse concurrenten overgenomen.
Dat laatste is niet wat het lijkt, het is
„geen pro-actieve acquisitie”, zegt directeur Henri Oosthoek. Neem de overname
in 2012 van het Braziliaanse Itaforte. „Het
had vooral met regelgeving te maken. De
registratie van onze producten duurt in
Brazilië zeven tot tien jaar. We begonnen
in 2007, en nog is de registratie niet binnen. Dat bedrijf had die registraties al, ook
voor een reeks producten die wij maken,
zoals schimmels.”
Bovendien kreeg Koppert er met Brazilië „een markt bij”. Het bedrijf verwacht
de grootste omzetgroei niet te behalen
met bescherming in de kassen (die wereldwijd 500.000 hectare beslaan, waarvan
10.000 in Nederland), maar in de buitenteelt, zoals suikerriet, soja, mais en citrus-

Koppert Biological Systems verlegt het accent
van vliegende en lopende
biopesticiden naar
micro-organismen. Daardoor komt het bedrijf op een
terrein waarop giganten als
Bayer CropScience en Syngenta ook steeds actiever
worden. Dat zegt Piet
Boonekamp van Bio Interacties en Plantgezondheid van
de Universiteit Wageningen.

vruchten in Brazilië.
Dat biologische gewasbescherming zich
uitbreidt naar bodemverbetering en buitenteelt, betekent volgens Peter Maes, directeur marketing en verkoop in Europa,
ook „een verschuiving van curatief naar
preventief.”
Oosthoek: „Een gezonde bodem betekent gezonde wortels en een gezonde,
weerbare plant. Net als bij ons: als je beter
in je vel zit kun je meer hebben.”
Maes: „Met chemische bestrijding en
bemesting stijgt de productie een paar
jaar en dan vlakt ze af. In India en China is
het microbiologisch klimaat in de bodem
van veel akkers erg slecht. Met micro-organismen kunnen we die grond weer goed
krijgen. Die vervangen ook kunstmest,
want ze maken voedingsstoffen aan. En als
ze sterven mineraliseren ze en komen ze
zelf beschikbaar als voeding.”
Roof m ijt u it een z a kje

Deze concerns verwachten dat een kwart van hun
ziekten- en plaagbestrijding binnen vijftien jaar
zal gaan met microorganismen. Boonekamp:
„Ze doen zelf research, maar
ze nemen ook bedrijven als
Koppert over. Redenen
daarvoor zijn ondermeer
dat ziekten en plagen steeds
resistenter worden tegen
chemische bestrijding en
steeds strengere regels voor
chemische middelen en residuen op groente en fruit,
vooral in de Europese Unie.”

Op de vraag of een teler
genoeg heeft aan economische overwegingen om
over te stappen op
biopesticiden, zegt
Boonekamp stellig ja.
„Tien jaar geleden had ik
gezegd: ik moet het nog
zien. Maar gelet op de huidige markt, de opstelling van
Bayer en Syngenta en de
regelgeving is er veel mogelijk, zeker in de kassen. In de
buitenteelt blijft het lastig.
Luizen kunnen onverwacht
van ver komen en virussen
meebrengen, maar ook daar
komt steeds meer potentieel
voor biopesticiden.”

In ’s Gravezande opent directeur Wim
Grootscholte van kwekerij 4Evergreen de
deur naar een immense kas. Net als de
meeste andere glastuinbouwers telen
Grootscholte, zijn vier zonen en hun 55
werknemers welgeteld één product: paprika. Achttien miljoen kilo per jaar. Zonder chemische gewasbescherming, maar
wel met inzet van neoseiulus cucumeris,
een roofmijt die Koppert met duizend tegelijk in een papieren zakje levert. Maren
Schoormans, verkoopmanager van Koppert: „Zo’n zakje kost een paar cent, maar
je hebt er wel veel van nodig.”
Grootscholte komt aanlopen met een
bloempot vol gerstetarwe. Het is zijn wapen tegen nodeloos hoge rekeningen van
Koppert. „Kijk, het zit helemaal vol met
luizen. Die kweken we zelf. Ze blijven op
de gerst zitten. De roofmijten eten de luizen en kunnen zich op die potten uitbreiden”, zegt hij. „En als er dan een echte luizenplaag komt, zitten in onze kassen al
overal roofmijten. Als een plaag uit de
hand loopt is het gigantisch duur om ’m
alsnog onder controle te krijgen.”
4Evergreen exporteert 95 procent van
de paprika’s. De meeste gaan per vliegtuig
naar de Verenigde Staten waar ze als biologisch (‘organic’) in de schappen liggen.
Grootscholte had liever dat ze als ‘biologisch’ bij Jumbo en Albert Heijn lagen, alleen al vanwege de transportkosten.
„Wij telen op een substraat van kokosnotenbast, en dan mag het hier niet als biologisch worden verkocht. Maar als onze
paprika’s uit Amerika weer naar Nederland worden gebracht zijn ze wel biologisch, omdat ze in Amerika ‘organic’ zijn.”

Volgens Grootscholte is biologische bestrijding „topsport” als een bedrijf zelfs in
noodgevallen geen chemische middelen
wil gebruiken, zoals 4Evergreen. Net als
bij alle telers die biologisch werken, is
overleg met de leverancier essentieel, en
frequent. Bij Koppert werkt 30 procent
van het personeel bij scholing en ondersteuning van klanten. Alle werknemers
van 4Evergreen krijgen les in het herken-

HOMMELDOOS

Groot in hommels
Koppert levert wereldwijd
hommels voor natuurlijke
bestuiving van teelt. Een
goed presterend hommelvolk is belangrijk voor het
rendement van de teelt.

nen van plaagbeesten. Verder heeft het bedrijf iemand van de Universiteit Wageningen in dienst, een tweede loopt stage.
Dat biologische bestrijding lastiger is
dan chemicaliën rondspuiten, blijkt uit de
intensieve relatie tussen Koppert en een
reeks universiteiten in binnen- en buitenland. Het bedrijf steekt 7 procent van de
omzet in onderzoek, maar dat is vooral
naar massaproductie.
De achterliggende wetenschap komt onder meer uit Wageningen, waar ze gewoon
rekeningen uitschrijven. Oosthoek: „Soms
heb ik medelijden met de mensen daar
omdat ze te commercieel worden bejegend. Het gaat nu te veel over resultaat.
Wij willen juist dat ze in Wageningen meer
financiële ruimte krijgen om te freewheelen. Daar komen de leuke nieuwe vondsten vandaan.”

