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VOORWOORD
Na ruim 2,5 jaar groenten geteeld te hebben op Bonaire, heb ik besloten hiermee te stoppen. Niet
omdat het groenten verbouwen niet meer lukte of ik het niet meer leuk vond, maar omdat ik geloof
dat het tijd is geworden voor wat anders. Na dit besluit kenbaar gemaakt te hebben kwam de vraag
van POP Bonaire (Plattelandsontwikkelingsprogramma) of ik de opgedane kennis in een praktisch
handboek vast kon leggen. Op deze vraag ben ik ingegaan en in de afgelopen maanden heb ik zoveel
mogelijk opgedane kennis, in dit handboek verwerkt.
Het handboek groenteteelt Bonaire is bedoeld voor de (semi)professionelere teler. Het hoge prijspeil
van groenten, de matige kwaliteit van geïmporteerde groenten maar misschien nog wel meer de
mogelijkheid om zelf groenten te verbouwen maken dat veel mensen hiermee bezig zijn of mee willen
beginnen. Wanneer je een kleine greenhouse hebt kan dit handboek al nuttig zijn, en wanneer je dit
niet hebt is het een extra stimulans om beginnen met het bouwen van een kas en te starten met zelf
groenten verbouwen.
Het handboek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt beschreven welke omstandigheden belangrijk
zijn om op Bonaire te kunnen slagen in het kweken van groenten. Daarna wordt ingegaan wat er nodig
is om een zo gezond mogelijke bodem te creëren, te bevochtigen en bemesten. Hier op volgend
worden de meest voorkomende ziekten en plagen beschreven, gevolgd door preventieve maatregelen
hiertegen. Ook wordt er beschreven wat de ervaringen zijn op het gebied van arbeid, verpakking,
specifieke teeltkosten en belangrijke leveranciers. In de laatste twee hoofdstukken staan van een
tiental gewassen teeltbeschrijvingen en wordt een praktische duurzaam bodembeheer tip gegeven
met het rouleren van deze 10 gewassen. Tot slot worden conclusies getrokken en worden er
aanbevelingen gegeven wat er belangrijk is om een commerciële agrarische sector op Bonaire op te
zetten.
Ik wil een aantal mensen hartelijk danken voor het mogelijk maken van dit rapport. Allereerst is dat
Jan Jaap van Almenkerk van Wayaká Advies, projectleider bij POP Bonaire, die de aanleiding gaf en mij
de kans heeft gegeven de informatie op papier te zetten. Het doel van POP Bonaire is voornamelijk dat
de kennis (die vooral door trial en error is opgedaan) bewaard blijft voor andere mensen die op
Bonaire blijven of in de toekomst zullen komen en groenten willen verbouwen. Daarnaast wil ik ook
Jaap van der Wel bedanken waar ik de laatste jaren prettig en intensief mee heb samengewerkt en
waar ik veel van geleerd heb. Soms was het niet makkelijk, want ook tegenslag hoort bij groenten
verbouwen, maar samen sta je sterker en kom je verder. Ook wil ik Adrian Goedegebuure bedanken
met wie ik in mijn tijd bij Krusada veel en altijd prettig heb samengewerkt.
Ik hoop dat dit handboek bijdraagt aan een stevigere agrarische sector op Bonaire. Mijn wens is dat
meer mensen zullen beginnen met het verbouwen van groenten en fruit voor eigen consumptie maar
vooral ook voor de eigen bevolking.
Veel lees- maar vooral teeltplezier!
Dit handboek is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van drie jaar ervaring met de tuinbouw
op Bonaire. Toepassing van de informatie is op eigen risico.
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SAMENVATTING
In dit handboek wordt op een zo eenvoudig mogelijke manier uitgelegd hoe het mogelijk kan zijn om
op Bonaire groenten te telen. De basis voor het handboek zijn de ervaringen van Arie Boers, die 2,5
jaar actief groenten heeft geteeld. Dit is met vallen en opstaan gegaan. Zijn ervaringen en kennis zijn
in dit handboek gebundeld.
Om succesvol te kunnen worden in het telen van groenten is het belangrijk goed te onderzoeken:
-

Of het mogelijk is continue te kunnen leveren.
Of het product rendabel is om te produceren.
Of de gewenste omstandigheden (zoals bijvoorbeeld een kas, water en voeding) voor dit
gewas/deze gewassen gerealiseerd kunnen worden.
Of er voldoende vraag is om te produceren en of de daarbij benodigde afzetmarkt er ook is.
Of de nodige arbeid beschikbaar is

Wanneer op alle 5 de vragen een positief antwoord kan worden gegeven, loont het de moeite om
groenten te gaan kweken.
Wanneer je op Bonaire een lokaal gekweekt vers product continue kunt leveren heb je een duurzaam
concurrentievoordeel. Je kunt de groenten op de oogstdag leveren en het is niet nodig om
importheffingen te betalen. Het is mogelijk korte lijnen met de afnemers aan te gaan. Distributie en
transport zijn in tegenstelling tot geïmporteerd voedsel veel minder complex. De kracht van het
klimaat van Bonaire is de constante hoge temperatuur en de vele zon-uren. Dit zijn voor verschillende
gewassen ideale groeiomstandigheden, voor anderen juist helemaal niet. Door de constante van het
klimaat is jaarrond leveren mogelijk.
Belangrijke voorwaarde om te kweken is de beschikbaarheid van (betaalbaar) water en wanneer er in
de bodem wordt gekweekt een goede bodem. Dit laatste is door (organische) meststoffen en
cultivering te realiseren. In dit handboek worden met teelthandleidingen, een teeltroulatiesysteem en
een bodemontsmettingsysteem tips gegeven goed met de bodem om te gaan.
Uit mijn ervaringen blijkt dat vooralsnog bedekte, intensieve teelt de enige mogelijkheid is op Bonaire.
Buitenteelt van groenten is door geiten, ezels, vogels, vleermuizen, hagedissen en leguanen niet of
nauwelijks mogelijk. De tunnelkassen blijken geschikt voor Bonaire. Deze kunnen bovendien
eenvoudig opgezet worden. Deze constructie is bovendien sterk en zou een tropische storm moeten
kunnen verdragen. De kassen zijn bedekt met netten. Zowel insectennet als schaduwnet is mogelijk,
de keuze is afhankelijk van de teelt.
De ervaringen zijn opgedaan met teelten in de volle grond en in hydroponics. Vooral bladgroenten zijn
succesvol. In dit handboek staan teeltomschrijvingen van de bladgroenten malabar spinazie, paksoi,
amsoi, sla en rucola, de kruiden munt en basilicum, de vruchtgroenten cherryomaat en komkommer
en het peulgewas kousenband. Continuïteit is gerealiseerd voor de gewassen malabar spinazie, munt,
basilicum, rucola, sla en kousenband. Voor paksoi is dit ook mogelijk. Voor cherrytomaat waarschijnlijk
ook, alleen is continuïteit daar moeilijker te behalen. Komkommer wordt wel succesvol jaarrond op
Curaçao geteeld. Dat is tot op heden op Bonaire niet gelukt. Voor komkommer en (cherry)tomaat is
meer onderzoek wenselijk.
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Een van de moeilijkheden van groententeelt op Bonaire is de plagendruk. Door de warmte
ontwikkelen insecten zich razendsnel en planten zij zich snel voort. Helaas is het niet mogelijk
gebleken om biologische bestrijders te importeren. Er zijn enkele bestrijders in de natuur voorhanden.
Echter het is heel belangrijk om schoon te beginnen met telen, gewassen te kiezen die weinig vatbaar
zijn en een ideale omgeving te creëren voor de plant, waarbij aantasting minder snel optreedt. Bij een
aantasting moet de aantasting zo snel mogelijk worden verwijderd.
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INLEIDING
Dit handboek groenteteelt Bonaire is tot stand gekomen naar aanleiding van de vraag van POP
(Plattelandsontwikkelingsproject) Bonaire. De vraag aan mij was om een rapport op te stellen met alle
kennis, opgedaan in 2,5 jaar ervaring in het pionieren met voedselgewassen op Bonaire.
Er is op Bonaire in het verleden al vaker door mensen gepionierd op het gebied van groenten en
fruitteelt. Vaak zat aan deze periodes een begin en een eind en bleek continuïteit steeds lastig te
realiseren. De ervaringen werden nie gedocumenteerd, waardoor nieuwe mensen het wiel opnieuw
moesten uitvinden, wat onnodig veel tijd kostte.
Het doel van dit rapport is om kennis over te dragen op het gebied van groenteteelt op Bonaire.
Uiteindelijk hopen we dat er op Bonaire een aantal groenten zelf geproduceerd gaan worden door
Bonairianen voor het eiland.
De structuur van het rapport is een uitgebreide uiteenzetting van datgene wat nodig is om
groenteteelt op Bonaire mogelijk te maken. Daarnaast worden praktische handreikingen gedaan die
kunnen leiden tot succes. Dit is gestoeld op ervaringen uit de praktijk van Bonaire. Er wordt gestart
met een overzicht van de te verwachte investeringen en de randvoorwaarden die nodig zijn om te
kunnen kweken. Daarna wordt verder ingezoemd op een aantal teelten die praktisch uitvoerbaar zijn
op Bonaire in de volle grond en op hydroponics. Verder is er aandacht voor ziekten en plagen en
worden tips gegeven voor oplossingen. Tot slot worden enkele conclusies getrokken en aanbevelingen
gedaan.
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1. INFRASTRUCTUUR
1.1 WATER
Zonder een degelijke watervoorziening is het niet mogelijk
groenten te kweken op commerciële basis. De
beschikbaarheid van het gezuiverde rioolwater is een hele
verbetering voor de tuin- en akkerbouw op Bonaire. De
kosten voor water zijn sinds 2 jaar sterk gedaald van 10 $/m3
bij het WEB naar 1,5 $/m3, sinds het gezuiverde rioolwater
beschikbaar is.
Opbouw van de silo op een vlakke

Tegelijkertijd is men op andere terreinen ondernemend bezig ondergrond
met het telen van groenten. Krusada en Greenbonaire,
beiden op het landgoed Guatamala aan de Kaminda Lagun, zijn sinds 2014 actief bezig met het
kweken van groenten. Het water dat hiervoor nodig is, komt
deels van de waterzuivering. Dit water wordt met een
legertruck met een 7m3 tank gehaald bij het LVV terrein.
Wateropslag
Wanneer water niet met leidingen gepompt wordt naar de
plaats waar groenten worden verbouwd, moet het op een
andere manier worden getransporteerd.
Krusada en GreenBonaire hebben ervoor gekozen om een
kleine truck aan te schaffen en daarmee water op te halen en
in een silo te laten storten. Vanaf het moment van rijden tot
het moment van terugkomst kost het ongeveer 30 minuten.

Legertruck met daarop 7m3 tank

Bij Krusada en GreenBonaire is ervoor gekozen om het water in een stortbak te laten lopen waar het
met een pomp in de silo wordt gepompt. De silo is aangeschaft in Nederland bij Horticoop en heeft
een wateropslagcapaciteit van 53 m3.

De silo die Krusada heeft is aangeschaft bij Horticoop. Deze silo kan zonder machines worden
geinstalleerd. De silo wordt modulair opgebouwd uit gegolfde staalpanelen van minimaal 0,8
mm of 1,0mm dikte. De paneellengte is 3,05 meter. De hoge treksterkte maakt de silo robuust
en zeer geschikt voor opslag van water. Genap silo’s zijn verkrijgbaar in diameters variërend
van 2 tot 31 meter en hoogtes variërend van 1,5 tot ruim 4,5 meter. Alle stalen panelen zijn
verzinkt, maar voor meer duurzaamheid en langduriger bescherming tegen corrosie is een
speciale coating beschikbaar.
http://www.horticoop.nl/media/wysiwyg/PDF/flyersTS/Watersilo_Genap.pdf
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Van silo naar greenhouses
Om het water van de silo naar de greenhouses te transporteren wordt er gebruik gemaakt van een
waterunit met daarop een pomp die het water van de silo naar de kas pompt.
De waterunit kan naast water ook opgeloste meststoffen
meegeven in een vooraf ingestelde concentratie. Ook is het
mogelijk met deze waterunit de pH te verlagen. De gehele
silo wordt met dit systeem aangezuurd.
De teeltervaring met gewassen in de volle grond heeft
echter geen noodzaak gegeven aan te zuren. Grote
teeltproblemen bleven uit ondanks een hoge pH voor de
teelt. Bij gewassen die gevoelig zijn voor een hoge pH kan
De waterunit
dit mogelijk wel problemen veroorzaken.
Door een hoge pH wat kan magnesium bijvoorbeeld
moeilijker worden opgenomen. Dit is bij kousenband, komkommer of tomaat door geelverkleuring
in het blad soms zichtbaar
De chemische meststoffen worden opgelost in het
water. Omdat niet alle opgeloste meststoffen in een
verhoogde concentratie samen kunnen worden
opgelost, staan er naast de unit twee polyester 600
liter bakken waar de chemische meststoffen in water
worden opgelost. Vanuit deze bakken zuigt de pomp
aan, en wordt in de ingestelde EC-concentratie
geïrrigeerd. De unit heeft namelijk een regeling
waarbij het de zoutconcentratie van het water kan
meten en regelen op de ingestelde waarde.
Om aan te zuren kan het veelgebruikte salpeterzuur
worden gebruikt. Hiermee kan de pH van het water naar beneden bij worden gesteld.

Een juiste pH voor de meeste planten is tussen de 5,5 en 6,5. De pH van het WEB water is
meestal rond de 8,0 en daarmee aan de hoge kant. Wij hebben tot op heden weinig
problemen ervaren in de volle grond met een hoge pH. Wel kunnen er voedingsproblemen
zichtbaar worden zoals magnesium en mangaangebrek in het blad. De plant heeft dan moeite
om voedingsstoffen op te nemen door de hoge pH, bijvoorbeeld omdat andere
voedingsstoffen te makkelijk worden opgenomen. Bij teelten op hydroponics is bijsturing van
de zuurgraad wel belangrijk voor de voeding, om op deze manier een optimale plantengroei te
kunnen realiseren, dit hebben we op hydroponics dan ook wel bijgestuurd (verlaagd) met
salpeterzuur.
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1.2 KAS
Fundering
De fundering van de boogkassen bij Krusada bestaat uit grondankers. Deze staan om de 2 meter.
Hierbij zijn de grondankers ongeveer 50 tot 75 diep in het beton gestort. Een mogelijkheid die
voordelen kan bieden is het volledig volstorten van een fundering met beton met een opstaande rand
van 10 cm boven de grond. Dit voorkomt nog beter dat ongewenst beesten (ratten, leguanen) binnen
komen. Bovendien geeft dit nog meer stevigheid aan de gehele constructie.
Geraamte
Het geraamte waar wij mee hebben gewerkt
is van een boogkas. Andere constructies zijn
ook mogelijk, maar in combinatie met netten
is dit wel een handig kastype. Omdat het bij
Krusada is voorgekomen dat een storm de
kas verwoestte (Omar in 2008), is besloten
voor een boogconstructie te kiezen. Deze is
door deze vorm doorgaans steviger.
Gaas
Het is erg belangrijk de gewassen te
beschermen tegen leguanen, hagedissen,
geiten, ratten en muizen (zie hierover ook
het hoofdstuk ziekten en plagen). Onbedekte
teelt is door de aanwezigheid van leguanen,
geiten en lora’s niet mogelijk.

Opzet van het frame van een dubbele boogkas vanuit
de lucht. De bodem structuur is in dit stadium al
geoptimaliseerd.

Dit heeft ook te maken met het feit dat er al heel weinig groen op het eiland is. Dit geldt vooral in de
droge tijd. Daardoor komen deze dieren massaal af op plaatsen waar wel groen aanwezig is, zoals in
de kas.
Doorgaans is een voor de handliggende keuze volgens
ons een kas met als bescherming van een gaastype.
Gaas heeft ten opzichte van plastic of glas een betere
doorluchting. Bij gebruikmaking van gaas kan gekozen
worden uit twee typen gaas; schaduwgaas of
insectengaas. Er moet rekening mee worden gehouden
dat wanneer de netten vies worden zij nog minder licht
doorlaten. Dit kan nadelig zijn voor de plantenteelt.
Omdat er een zogenaamde onbalans kan ontstaan
Opzet van een enkele boogkas (Rovero),
tussen lichtintensiteit en temperatuur. Waarbij de
met insectengaas. (GreenBonaire)
plant een ongewenste groei kan gaan vertonen zoals
bijvoorbeeld bij sla het geval is geweest. De sla ging
strekken en een stengel vormen vanwege de te donkere omstandigheden in de kas.
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Onder insectengaas met maaswijdte 0,27*0,88 mm (Ornata Plus witte vliegengaas afkomstig van
Howitec, zie onder) werd het meest succesvol kousenband, munt, basilicum en spinazie gekweekt.
Onder 50% schaduwnet werden sla en pittige mixsla gekweekt. Wij hebben in Nederland netten op
maat laten maken voor de kassen.
Bij het bevestigen van het gaas is het belangrijk dit zo strak mogelijk te doen zodat het niet op het
stalen frame schuurt bij de vaak harde wind. Hierdoor kan het net een langere levensduur hebben.
Ook is het belangrijk bescherm plakstrips op het frame te bevestigen, eveneens ter voorkoming van
slijtage van het net.

Dubbele boogtunnel met Ornata Plus witte
vliegengaas) als bescherming.

Types net inclusief prijzen* en waar aangeschaft
Type net
Prijs
Website
Rovero: schaduwnet 2,0 $/m2 www.rovero.nl
www.howitec.nl
Howitec:
insectengaas

2,5 $/m2

www.howitec.nl

Enkele boogtunnels met 50% schaduwgaas.

Eigenschappen
Weerkaatst 30-50-70%
zonlicht waardoor er
minder licht in de kas komt
Wittevliegengaas Ornata
Plus 2788 heeft maaswijdte
van 0,27*0,88 mm.

Teelten
Sla, rucola,
tomaat

Paksoi, munt,
basilicum,
spinazie,
kousenband
* Prijzen zijn indicaties en golden ten tijde van aanschaf en voor een bepaalde afname en afmeting.
Inventaris
Afhankelijk van datgene wat in de kas wordt geteeld is het nodige materiaal en machines aan te
schaffen. Wordt er besloten in potten of bakken te kweken dan zijn andere spullen nodig dan wanneer
in de volle grond wordt gekweekt. Bij kleine afmetingen is het gebruik van een tractor overbodig.
Wordt er op grote schaal in de bodem geteeld dan is een tractor met spit- en vreesbak aan te raden.
Voor het kweken van bladgroenten op grote schaal is het knippen met een (elektrische) grasschaar
niet meer te doen. Met de quick cut greens harvester is dit echter rendabel te realiseren. Dit relatief
eenvoudige apparaatje wordt doormiddel van een accutol aangedreven en maakt het oogsten van
bladgroenten een stuk eenvoudiger en sneller mogelijk.
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In de onderstaande tabel is weergegeven wat nodig is qua inventaris voor hydroponics en volle grond.
Teelt
Teelt waterbakken
Tractor
Luchtpomp
Ec meter
Organische meststoffen
Chemische meststoffen
(salpeter)zuur om pH te verlagen
Natron(loog) om pH te verhogen
Rainbird sproeisysteem***
Dripsysteem met waterpomp
Luchtpompen
Hydrofoor waterpomp
EC meter
pH meter
Reinigingsmiddelen
Grind om pad begaanbaar te
maken/houden
Spuitpomp (bij wat grotere
oppervlakten en hoge teelt)
(elektrische) rugspuit
Vrachtwagen voor grijs water
transport
Zaaitrays en stektrays
Pluggen
Hydrokorrels
Quick cut greens harverster****

Hydroponics*
X

Volle grond**
X

X
X
X
X
X

(X)
X
(X)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

precision sower*****
Waterunit

*op hydroponics kunnen in ieder geval geteeld worden; sla, paksoi, basilicum, munt.
** in de volle grond hebben wij succesvol kunnen telen; malabar spinazie, basilicum, rucola,
kousenband en cherrytomaat.
***het rainbirdsproeisysteem is geschikt voor bladgroenten die van bovenaf water krijgen (geen
grijs water!) zoals mixsla en rucola
**** de quick cut greens harvester is geschikt om mixsla en rucola te oogsten
***** met de precision sower kunnen gewassen gezaaid worden die niet eerst in de trays of
potjes hoeven te kiemen zoals mixsla en rucola

Enkele investeringen en geschatte bedragen
Waterunit
Silo 50 m2
Trekker tweedehands (incl. spit en
vreesbak)
Kas (enkele boog, 9,30*50 meter)

$15.000
$2.000
$15.000
$10.000
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Waterunit
De waterunit is nuttig voor teelten in de volle grond waar een regelmatige watergift belangrijk is.
Zeker wanneer er veel water (gezuiverd water) wordt gebruikt is dit apparaat zeer nuttig. De waterunit
bestaat uit een tweetal pompen, een aantal sensoren en een automaat om alles in te kunnen stellen.
De mogelijkheden op de waterunit zijn;
- De mogelijkheid tot het instellen van 20 aparte automatische kranen, op tijdsduur en
frequentie per week.
- Meegeven van chemische meststoffen in opgeloste vorm met 2 verschillende mestbakken (A
en B bak)
- Instellen van de EC (meststoffenconcentratie)
- Per weekdag in te stellen aan/uit watergift
- pH regeling
- In te stellen tijdstip watergift en evt. herhalingen.
Landbouwmachines en gereedschap*
Inventaris
Waar aangeschaft
Trekker
Nederland
Quick cut greens
Farmer’s Friend, USA
harverster
Spuitpomp
DS2
Vrachtwagen
Van Vliet
EC-meter
Nederland
pH-meter
Nederland
Thermometer
Nederland
Luchtpomp
Nederland
Spitbak
Nederland
Freesbak
Nederland
Hydrofoorpomp
Nederland
Inclusief prijzen en waar aangeschaft (indien bekend)

Geschatte
prijs
15.000 €
560 $
1200 $
30.000 $
15 $
15 $
15 $
50 $
Variabel
Variabel
180$

Keuze voor water
Bij gebruikmaking van water voor de teelt gelden de volgende regels bij gezuiverd water:
- Niet geschikt voor bladgroenten (wanneer het in contact komt met blad)
- Dit water dient gedript te worden
- Mag niet in direct contact met de plant komen.
Het water dat gezuiverd wordt door WEB moet zeer zorgvuldig gebruikt worden bij groententeelt.
Bij hydroponicteelt is het raadzaam gebruik te maken van WEB-drinkwater. Voor teelten die
bevochtigd worden met een regenleiding op hoogte, of andere installatie (zoals rainbirdsproeiers)
waarbij plantendelen nat worden dient te allen tijde alleen met regen- of WEB-drinkwater gesproeid
te worden.
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Watergiftsystemen
Wanneer er niet op hydroponics geteeld wordt moet er regelmatig water worden gegeven (in de
droge tijd dagelijks ‘s morgens). Dit kan via een sprinkler- of via een dripsysteem, afhankelijk van de
gewaskeuze. Zie onderstaande tabel wat wordt aangeraden en/of kan per teelt.
Teelt
Hydroponics
Dripsysteem (gezuiverd
Sprinkler/rainbird/sproeier
water)
(zuiver WEB-water/zuiver
regenwater)
Paksoi
x
x
x
Amsoi
x
x
Rucola
x
Tomaat
x
x
Komkommer
x
x
Sla
x
Kousenband
x
Munt
x
x
Basilicum
x
x
x
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2. BODEM
De bodem is voor alle gewassen die in de volle grond worden geteeld een belangrijke peiler voor het
al dan niet doen slagen van een teelt. De meeste groenten worden momenteel op Bonaire (nog) in de
bodem geteeld. Het is voor de bodem belangrijk dat er een goede verhouding is tussen vochthoudend
vermogen, fijnheid van materiaal, luchtigheid en chemische structuur. Daarnaast is het belangrijk dat
deze combinatie ideaal is afgestemd op de geteelde plantensoort.
De wortels van een plant moeten voldoende worden omsloten om vocht op te nemen en stevigheid
aan de plant te geven zonder dat er rotting optreedt. Rotting kan worden veroorzaakt door teveel
water. In dat geval treedt zuurstofgebrek op.

Ideale bodemsamenstellling?
Plantenwortels hebben niet één voorkeur voor een bepaald type bodem, dat kan per soort en
zelfs per variëteit sterk verschillen. Belangrijk is om altijd na te gaan wat de natuurlijke
omgeving en in dit geval bodem is van een plant, bovendien is hiervan op internet veel te
vinden.

De bestaande grond moet in veel gevallen om te starten met telen van groenten worden verrijkt met
organische stof (en meststoffen). Dit is een belangrijke stap om een goede bodem te creëren waar
fijnheid van de grond, luchtigheid en vochthoudend vermogen in balans zijn. Nuttige schimmels,
bacteriën en bodeminsecten voeden zich bovendien met dit organische materiaal. Zo’n bodem is voor
veel groenten en fruit optimaal. Denk bijvoorbeeld aan vruchtgroenten maar ook bladgroenten en
kolen mogen graag goed op een bodem groeien die rijk is aan voedingsstoffen uit organische stof.
Organische stof kan van alles zijn; compost, kippenmest, koemest, ezelmest en geitenmest
bijvoorbeeld. Een combinatie van verschillende soorten meststoffen is meestal optimaal, waarbij
compost niet snel teveel gegeven kan worden. Teveel mest is echter ook zeker niet goed. Daarop zal
een plant niet goed groeien. Deze organische meststoffen geven aan de plant ook direct de mineralen
die ze nodig heeft: stikstof, fosfor, kali, magnesium (N, P, K en Mg) en sporenelementen (mineralen
die de plant in kleine hoeveelheden nodig heeft). Bij gebruik van organische stof komen
voedingsstoffen geleidelijk beschikbaar voor de plant.
Grondbewerking
Hier is en wordt veel onderzoek naar gedaan en veel van de uitkomsten pleiten voor minder
intensieve grondbewerking. De organische stof, die in de bovenlaag aanwezig is, geeft de beste
mineralen door aan de plant. Bij diep onderspitten raakt deze organische stof verloren. De toplaag van
de bodem bevat ook een veilige woning voor nuttig bodemleven, dat zorgt voor gangenstelsels en een
rustige vertering van organisch materiaal. Het werken met bijvoorbeeld woelvorken is een goed
alternatief voor spitten. Spitten zorgt voor minder regenwormen en andere nuttige bodemdiertjes,
spitten doorbreekt nuttige, draadachtige schimmels, waardoor er minder evenwicht is tussen
schimmels en bacteriën, spitten (zonder mulchen) zorgt voor een hardere bovenlaag en uiteindelijk
juist dichtere grond (verslemping). In dit zuurstofarmere klimaat ontstaan ziekteverwekkers
makkelijker. Kortom: het doel van spitten is zuurstof toe te voegen, maar dit wordt soms juist niet
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bereikt door te spitten. Een "levende" bodem zorgt namelijk voor een duurzamer gangenstelsel,
waardoor planten diep kunnen wortelen.
Ontginnen
Zeker wanneer een eerste keer op Bonaire geteeld wordt is het raadzaam te spitten. Voeg dan direct
een redelijke hoeveelheid organisch materiaal toe. Dat stimuleert het bodemleven en maakt dat er
meer zuurstof in de bodem komt. Bovendien bevat de bodem op Bonaire vaak stenen welke allereerst
verwijderd moeten worden. Deze komen dan vanzelf naar boven en kunnen telkens worden
verwijderd wat de kwaliteit van de bodem ten goede komt.
Groenbemesting
Groenbemesting kan heel nuttig zijn om meer organisch materiaal toe te kunnen voegen aan de
bodem. Probleem op Bonaire is echter wel de hoge prijs voor water. Het rendement moet wel erg
sterk verbeteren wil dit op Bonaire meerwaarde opleveren. Een praktisch voorbeeld dat bijvoorbeeld
wel kan is door een oude, lage teelt (zoals rucola) door de bodem heen te spitten. Daarmee neemt
ook het organisch materiaal in de bodem toe en kan er eerst nog rendement uit een teelt worden
gehaald.
Voordelen van groenbemesting zijn;
- Deze planten leveren na enkele maanden groei een flinke impuls voor de composthoop.
Afgemaaide planten als mulch (een laag organisch materiaal waar je de bodem mee bedekt)
laten liggen kan ook. Houdt wel rekening dat ziekten en plagen zich ook in dode gewasresten
kunnen nestelen waardoor bij een nieuwe teelt dit weer op kan spelen.
- Door de beworteling van deze planten verbetert de structuur van de grond. Sommige
bemestingsplanten hebben een nevenwerking tegen teveel ziekmakende aaltjes in de grond.
Praktijk Bonaire
De bodem is de basis of de teelt gaat lukken of niet. Op Bonaire is het belangrijk om het volgende te
checken voordat de bodem gebruikt gaat worden voor plantenteelt.
- Zijn er veel stenen in de bodem?
- Hoe zout is de bodem? (De EC van de bodem laten onderzoeken)
- Hoe is de structuur van de bodem? Zand, klei, leem.
- Hoe is het gesteld met het organische stofgehalte van de bodem?
- Is de bodem niet verontreinigd?
- Hoe is de pH van de bodem?
Voordat er een stuk grond in gebruik wordt genomen voor groententeelt in de volle grond is het
raadzaam eerst dit stuk bodem te onderzoeken op de 5 bovenstaande zaken. De structuur en de
chemische gesteldheid van de bodem kunnen in Nederland bij een onderzoekslab worden onderzocht.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen bij een onderzoekslaboratorium zoals Eurofins Agro (http://eurofinsagro.com/nl-nl)
Bij Krusada is een stuk nieuwe kas gebouwd. Op een stuk grond wat ongelijk was en waar een grote
stenenpartij onder lag. De toplaag (goede grond en fijne structuur) is daar eerst weggehaald, daarna is
daaronder alles geëgaliseerd. Ten slotte is de toplaag aangevuld met fijne diabas grond verspreid over
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het gedeelte waar de kas op gebouwd zou moeten worden. De teeltlaag is daar ongeveer 25 cm goede
grond.
Hierna is de kas pas opgezet. Algemeen kan aangenomen worden dat grond uit een rivierbedding
vruchtbaar is en een fijne structuur heeft. Om grond of verrijkte grond met geitenmest te kopen kan
op het eiland ook contact met Alsy worden opgenomen. Per m3 betaal je een vaste prijs. Zijn
telefoonnummer is +599-7865558

Samenvatting
De bodem is vaak de uitgangssituatie van het gewas wat geteeld wordt. Met de beperkte
middelen is de bodem het meest eenvoudig te bewerken om een zo optimale groei te kunnen
genereren. Belangrijk is dat de bodemstructuur, het bodemleven en de bodemvoeding
optimaal zijn voor de plant. Afhankelijk van plantensoort kan dit sterk verschillen.

18

3. WATER EN VOEDING
Water en voeding zijn voor de plant twee hele belangrijke zaken die bepalen of de plant in combinatie
met licht, temperatuur en CO2 goed groeit.
Water is het transportmiddel wat nodig is om
nutriënten (voeding) goed op te nemen door de
plantenwortel. Daarnaast kan een plant met
water zichzelf koelen. Water en voeding hebben
altijd met elkaar te maken.
Op Bonaire kunnen we in boogtunnelkassen niet
zoveel groeifactoren (licht, temperatuur en CO2)
gemakkelijk regelen. Echter met de groeifactoren
voeding en water kan gemakkelijker worden
gestuurd.
Gebruik meststoffen Bonaire
In de tijd bij Krusada en GreenBonaire is er vooral
gebruik gemaakt van de meststoffen Kalksalpeter
(Calciumnitraat) en Pavane polyfeed (NPK 9-1538+2MGO). Deze combinatie was een vrij
complete voedingsmix die eenvoudig mee te
geven was. Beide meststoffen zijn goed op te
lossen in water.
Zo af en toe werd er ook ijzer (wanneer scheuten
slecht uitliepen) en ureum (bij geel worden van
de oudere bladeren) mee gegeven via de
waterunit.

In de afbeelding hierboven is zichtbaar hoe aan
een plant te zien is waar gebrekverschijnselen
zich voordoen. Dit kan een indicatie geven welke
meststof er nodig is.

Van te voren werd regelmatig organische meststof toegevoegd voor de teelt begon (farmers house,
gedroogde kippenkorrel). De NPK verhouding stikstof,
fosfaat en kalium is van deze gedroogde
kippenmestkorrel 4,5-3 (-2MG). Naast de voeding die
nodig is voor de plantengroei verbetert dit ook de
structuur van de bodem.
Organische bemesting is minder snel effectief dan
chemische bemesting maar heeft een veel langere
werkingsduur.
Irrigatiematerialen
Irrigatiematerialen kunnen aangeschaft worden in
Dripinstallatie; PE 25 mm slang met om de
Nederland bij Horticoop of Brinkman. Gebruikt bij
20 cm een dripslang met steekpen.
Krusada is een PE-slang 25 mm met daarop slangetjes
om de 20 cm van 80 cm lengte met haakse steekpennen daaraan. Capaciteit voor de drip is 3 liter per
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uur. De aanvoerleiding naar de kas is 50 mm dik. Deze aanvoerleiding kan bij Kooyman worden
aangeschaft. Voorkeur heeft irrigatiemateriaal wat gemakkelijk te reinigen is, omdat vervuiling nogal
eens voorkomt.
Hoeveel en wanneer irrigeren
Irrigeren kan het beste in de morgen gebeuren. Net na zonsopkomst is een goed tijdstip. Check in
ieder geval elke morgen of de plant water nodig heeft, in de middag als de plant slap is, is dit geen
goed tijdstip. Water geven is dan ook geen goed moment. Het blad van de planten kan dan
verbranden. Wanneer er gedript wordt kan dit eventueel wel in de middag, echter verdampt er dan
meer dan in de morgen. Bovendien is te warm water voor de plant niet goed. Dit ook altijd in de gaten
houden. Een eventuele ondergrondse wateropslag is dan ook het beste. Hierdoor blijft de
watertemperatuur het laagst.
Controle dripsysteem
Regelmatig de dripslangen controleren is belangrijk. Het kan voorkomen dat er verstoppingen
optreden. Dit kan worden schoongemaakt (met chloor en daarna met zuur) of worden vervangen. Ook
de watergift per dripper is belangrijk te checken.
Onderzoek
Wanneer op grotere schaal wordt gekweekt is het raadzaam om grond te laten onderzoeken.
Daarmee kan de kwaliteit van de bodem goed in kaart worden gebracht en worden bepaald wat er
nog meer nodig is om deze geschikt te maken voor teelt. Vaak kan passend advies ook worden
gegeven aan de hand van de vooraf doorgegeven situatie.
Om een bodemmonster te laten maken moet er rekening worden gehouden dat dit niet zomaar naar
Nederland kan worden verstuurd. Hiervoor is een permit nodig voor de voedsel en warenautoriteit,
anders kan het grondmonster niet worden ingevoerd en moet het bij de douane worden afgestaan.
Dit is aan te vragen bij de organisatie waardoor het onderzoek wordt uitgevoerd. Met de volgende link
kunt u zien waar u grond kunt laten onderzoeken. Via deze organisatie is het ook mogelijk een permit
voor de voedsel en warenautoriteit aan te vragen indien er een gewenste bodemanalyse gedaan moet
worden in Nederland.
http://eurofins-agro.com/sites/blgg.nl/files/orderformulier_grond_diversen_2015.pdf
Meer informatie over bodemonderzoek is te vinden in bijlage 1.
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4. PLAGEN
Een van de grootste problemen om groente op Bonaire te telen zijn (insecten)plagen. De constant
hoge temperaturen maken dat de omstandigheden voor plagen vaak ideaal zijn om zich snel uit te
breiden. Veel plagen op Bonaire komen overal ter wereld voor. Sommige komen ook specifiek in de
tropen voor zoals leguanen en hagedissen. Een overzicht van de voor ons meest voorkomende,
schadelijke plagen is weergegeven in dit hoofdstuk.
Allereerst een aantal tips om zo min mogelijk hinder te ondervinden van plagen. Er zijn namelijk
redenen waardoor minder snel aantasting voorkomt. Een gezonde plant is een weerbare plant
- Een vruchtbare bodem; zorg voor de juiste voorraadbemesting en werk deze goed in de bodem. Per
gewas is hierover ook veel op internet te vinden. Wordt er alleen met organische meststoffen gewerkt
dan is het belangrijk dat deze meststoffen wanneer ze worden toegediend ook al grotendeels een
verterend proces hebben ondergaan. Een bodemonderzoek vooraf aan een teelt is belangrijk om vast
te stellen welke meststoffen aangevuld dienen te worden en een strategie te bepalen hoe verder te
kweken. Een goed onderzoeksbureau kan hier ook advies voor opstellen.
- Werk hygiënisch; voorkom rommel in de kas tussen de planten. Verwijder oude touwtjes en potjes
etc. Bij hydropic teelt is aan te raden na elke teelt het water te verversen, en de teeltbakken goed
schoon te maken. Wanneer er een hardnekkige plaag in een oud gewas heeft gezeten kan een
chemische bestrijding noodzakelijk zijn om weer schoon aan een nieuwe teelt te kunnen starten.
Houdt altijd rekening met de veiligheidstermijn.
- Juiste hoeveelheid water op het juiste tijdstip; water is zeker heel belangrijk en moet ook op het
goede moment gegeven worden. Een sterke plant is een weerbare plant.
- Wissel teelten af; sommige teelten die gevoelig zijn voor dezelfde plaag kan je beter niet na elkaar
planten. Bijvoorbeeld paksoi en kousenband (spint) en paksoi en rucola (rupsen) zijn lastige
combinaties. Wanneer de plaag nog aanwezig is ervaar je veel hinder bij een nieuwe teelt
daaropvolgend
- Begin schoon aan de teelt; een schone start is het halve werk. Het is belangrijk om oude gewasresten
te verwijderen, De grond te spitten. De kas volledig leeg (liefst enkele dagen) te hebben liggen. Evt.
gaten in netten te repareren. Hierdoor zal de plaagdruk aanzienlijk afnemen. Jonge planten voor
bijvoorbeeld paksoi, kousenband, spinazie, tomaat wordt geadviseerd om in een andere kas op te
laten groeien (waar niet of nauwelijks plaaginsecten aanwezig zijn) tot het plantbare stadium.
- Werk met insectengaas; met insectengaas wordt voorkomen dat plagen zomaar de kas in komen. Er
is goede ervaring opgedaan met witte vliegengaas. Inderdaad is er daardoor minder snel aantasting
van witte vlieg. Om een optimaal schone kas te hebben is het van belang de kas regelmatig op gaten
te controleren en (indien mogelijk) een soort corridor te maken waarbij bij het openen van een deur
een ventilator naar buiten blaast waardoor insecten moeilijk binnen komen.
Wanneer er toch een aantasting optreedt is het van belang het volgende in acht te nemen.
Bij luis, spint is het verstandig in een vroeg stadium de aangetaste planten (en evt. enkele planten
eromheen) te verwijderen. Doe dit door de planten in een vuilniszak af te voeren waardoor
plaaginsecten niet van de plant kunnen ontsnappen. Voorkom ook dat je doormiddel van mensen
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plagen overdraagt. Laat dus niet iedereen de gehele kas doorlopen. Wanneer je op aangetaste
plaatsen bent geweest is het ook verstandig daarna snel kleding te wisselen. Begin elke dag met
schone kleding.

4.1 MIEREN
Mieren behoren tot de "wespachtigen", ze stammen af van gravende wespensoorten waarvan de
werksters de vleugels hebben verloren. Dit verklaart ook dat sommige mieren, die ook op Bonaire
voorkomen hard kunnen steken
Schade
Mieren veroorzaken schade door het helpen van bladluizen bij hun werk. Zo doden ze bijvoorbeeld de
larve van het lieveheersbeestje. Het lieveheersbeestje
is de natuurlijke vijand van de bladluis. Ook worden in
geval van bedreiging van de bladluis deze beestjes door
mieren meegenomen en beschermd en gemolken (zie
foto). De schade van mieren zelf is minimaal. Wel
kunnen ze in de bast van plantenstengels gangen
maken en kunnen ze kleine zaden roven. Hieruit
gebruiken ze de olie. Ook kunnen ze gangen in de
bodem graven waardoor wortels bloot kunnen liggen
Mier die bladluizen ‘melkt’.
en geen water op kunnen nemen.
Mieren bevorderen wel de luchtigheid van de bodem door de grote gangenstelsel die ze bouwen.
Bestrijding
Mieren hebben een hekel aan geuren van afrikaantjes (Tagetes) of bieslook. Het kan zinvol zijn om
deze planten als tussenplanting te gebruiken.

4.2 WITTE VLIEG
Witte vlieg is de naam van kleine witte vliegjes
die zich voeden door aan de onderkant van
diverse gewassen plantensappen weg te zuigen.
Witte vlieg kan een grote plaag vormen.
De plant verliest plantsappen en reageert
op het giftige speeksel van de witte vlieg. Omdat
witte vliegen in grote groepen samenleven kunnen ze een plant
totaal vernietigen.
Bij grote kolonies komen bij aanraking grote kolonies onder het
blad vandaan. Op Bonaire komt witte vlieg vooral voor in
levenscyclus witte vlieg. Vier
komkommer en tomaat. Aubergine is ook een gewas waar snel
larvenstadia en één popstadia
witte vlieg aantasting op voorkomt. Dit gewas kan ook op
Bonaire worden geteeld maar daar is door ons weinig ervaring mee opgedaan.
Schade
De kleine hoeveelheden plantensappen die een vliegje opneemt zijn niet direct schadelijk, echter door
de grote kolonies aan witte vliegen worden toch groeiremmingen en misvormingen aan blad
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veroorzaakt. Bovendien krijgt aangetast blad een donkere (zwarte) kleur, waardoor de fotosynthese
afneemt.
Naast het opnemen van plantensappen scheidt witte vlieg een zoetachtige stof uit waar de
roetdauwschimmel op verder kan gaan groeien. Hierdoor verliest de plant nog meer energie voor de
ontwikkeling van oogstbare delen.
Witte vlieg heeft, zoals de meeste insecten, verschillende ontwikkelingsstadia. Voor witte vlieg zijn dat
er vijf (4 larvenstadia en een popstadia). Hoewel met het blote oog alleen de volwassenstadia te zien
zijn. Dit betekent dat er ook nog veel eieren (in de vorm van kringetjes) aanwezig zijn.
Bestrijding
De bestrijding van witte vlieg is moeilijk. Het is belangrijk om preventief te werk te gaan, want
eenmaal witte vlieg betekent vaak altijd witte vlieg. Het kan helpen om gele kleverige vangplaten op te
hangen om witte vlieg weg te vangen. Verder is het raadzaam om insectengaas (witte vliegengaas) te
gebruiken. In kassen met insectengaas zijn de problemen met witte vlieg vele malen kleiner. Door
ventilatoren, en een corridor bij de ingang kan witte vlieg moeilijk de kas van buiten indringen.
De eieren van de witte vlieg worden ook door de delphastus bug opgegeten. Dit is een natuurlijke
vijand van de witte vlieg die op Bonaire voor komt.
Tips om witte vlieg weg te vangen
- Gele lijmlinten ophangen. Witte vlieg wordt aangetrokken tot de gele kleur en doordat ze aan
deze linten blijven kleven zullen ze sterven.
- De Delphastus catalinea is een kevertje dat witte vlieg eieren opeet en bijvoorbeeld voorkomt in
tomaat. Helaas komt dit kevertje niet op elke witte vlieguitbraak af. Bij komkommer bijvoorbeeld
niet. Daarnaast komt de Delphastusbug pas goed op stoom bij een hele zware uitbraak van witte
vlieg.
- Verwijder aangetaste bladeren (vaak onderin) en/of planten

Dit kevertje is de Delphastus catalinae, een
roofkevertje dat veel eieren van witte vlieg
opeet. Deze kever komt veel voor op Bonaire
en eet grote hoeveelheden witte vlieg eieren.
Dit beestje blijft presteren onder
omstandigheden waarin andere bestrijders
afhaken. In tomaat doet dit beestje het
echter niet door de te grote haren op het
blad waardoor voortbewegen lastig is.

Dit is de sluipwesp, deze sluipwesp
parasiteert larven van de witte vlieg door
een eitje in de wittevlieglarven te leggen.
De sluipwesplarve gebruikt voedingsstoffen
van de wittevlieglarve waardoor de witte
vlieg larve geparasiteerd wordt. Het is mij
niet bekend of de sluipwesp op Bonaire
voorkomt.
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Komkommer met wittevliegschade in een
vroeg stadium.

Komkommerblad met witte vliegschade in ver
gevorderd stadium met de beruchte
roetdauwschimmel.

Gele vangplaten trekken witte vlieg aan. Zij gaan erop zitten en kunnen niet meer wegkomen
waarmee je het probleem bestrijdt.
In Nederlandse kassen worden gele vangplaten
door de gehele kas opgehangen om witte vlieg weg
te vangen. Het schijnt ook zo te zijn dat wanneer er
op de vangplaten een bepaald patroon zichtbaar is
de witte vliegen nog meer worden aangetrokken tot
de vangplaten. Na de teelt worden de vangplaten
ook vervangen.
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4.3 TRIPS
Trips is een kleine, dun insect met gerafelde vleugels.
Tripsen voeden zich met sappen uit cellen van verscheidene
soorten planten en dieren door gaatjes in de cel te prikken
en de inhoud op te zuigen.
Tripsen zijn zeer klein (<1 mm in de breedte) en kunnen niet
zo goed vliegen, hoewel ze door thermiek en de wind ook
op grote hoogtes kunnen voorkomen. Onder optimale
omstandigheden (hoge temperaturen) kunnen tripsen zich
erg gemakkelijk en snel voortplanten.
Schade
De twee meest voorkomende schadelijke soorten trips zijn
de tabakstrips en de Californische trips. Deze kleine
langwerpige insecten schaven aan de opperhuid van de
bladeren en zuigen het sap op. Dit kan te merken zijn aan de
zilverachtige vlekjes die ze nalaten.

Tripsschade spinazietop

Voortplanting
De totale cyclus van ei tot volwassen trips bedraagt 12 dagen bij
30°C. Eén trips vrouwtje kan ruim 100 nakomelingen
voortbrengen
Schade
Tripsen beschadigen het gewas door plantencellen leeg te
zuigen. De leeggezogen cellen vullen zich met lucht en geven zo
een zilverachtige schijn,
waarop zwarte puntjes (de
uitwerpselen) te zien zijn.
Daarnaast zijn er
uiteenlopende
schadebeelden afhankelijk
van de waardplant. Zo kan
tripsschade aan zeer jonge
komkommervruchten
misvormde (=kromme)
komkommers geven. Bij
paprika veroorzaakt trips
schade aan de vruchten en
bij spinazie zien we
misvormde (gekrulde
bladeren, voornamelijk als
Trips schade bij paprika is een groot probleem.
eerst zichtbaar in de top).
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Bij spinazie is dit probleem te verhelpen door spinazieplanten bij een aantasting regelmatig te toppen.
Hiermee verwijder je vaak het merendeel van de tripsen van de plant, en zorg je ervoor dat de plant
uitlopers gaat vormen in de oksels van de bladeren. Vaak zijn deze bladeren dan veel minder
aangetast en kan spinazie door de tripsplaag heen groeien.
Bestrijding
Net als bij witte vlieg is het mogelijk om trips weg te vangen
met gele vangplaten. Om trips weg te vangen is het ook
mogelijk dit met blauwe vangplaten te doen. Hiertoe voelt trips
zich namelijk nog meer aangetrokken.

4.4 SPINT
Herkenning
Spintmijten behoren tot de spinachtigen. Bonenplanten zoals
kousenband zijn zeer goede waardplanten voor spint, hierop
komt spint dan ook vaak voor. Ook bij andere gewassen zoals
rucola, tomaat, komkommer en basilicum komt spint voor.
Spintmijten bevinden zich voornamelijk aan de onderzijde van
de bladeren. Ze prikken cellen aan en zuigen die leeg. De lege
cellen kleuren geel. Aan de bovenzijde van de bladeren is deze
schade te zien als kleine gele puntjes. Bij een ernstige
aantasting worden de bladeren helemaal geel en door het
verdwijnen van het bladgroen sterven ze uiteindelijk af. Bij
tomaat kan een klein aantal mijten al voor een ernstige schade
zorgen. Spint op tomaat is roodbruin. Spint op boon is licht- tot
donkergroen.

Spintmijt; vaak aan de onderkant van
blad zichtbaar. Bij een grotere
uitbraak ook typische spinrag erbij.

Levenswijze
De ontwikkelingsfasen van de kasspint zijn:
ei-> larve-> nymf -> volwassen mijt. De ontwikkelingsduur van ei tot volwassen mijt is afhankelijk van
de temperatuur en bedraagt minder dan twee weken.
Boven de 30°C is dit circa één week. De eieren zijn rond en worden
voornamelijk afgezet aan de onderzijde van de bladeren.
Schade
Nymfen en volwassen spintmijten produceren spinsels. Bij grote
aantallen mijten kunnen de planten volledig worden bedekt door
webben, waarin het kan krioelen van de spintmijten.
Maatregelen
Helaas is het moeilijk spintmijt te bestrijden. Planten verwijderen in
een vroeg stadium van spintaantasting kan helpen. Verder is er ook
minder last van spintmijt wanneer het gewas regelmatig vochtig
wordt gehouden door te sproeien (bijvoorbeeld om de dag).
Planten die droog staan en op de tocht zijn erg kwetsbaar.

Spintmijt in kousenband aan
de onderkant van het blad
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Daarnaast is het voorkomen van spint ook gewasafhankelijk. Kousenband is bijvoorbeeld heel moeilijk
te telen omdat spint daar snel op voorkomt. Bij spinazie heb je niet zo snel last van spintmijt.

4.5 BLADLUIS
Bladluis komt op heel veel verschillende planten
voor. Bladluizen zijn 1,5 tot 4 mm groot. De zwarte
bonenluis komt voor op veel gewassen, o.a. ook op
kousenband. Zwarte bonenluizen komen massaal
voor in de koppen van de planten en op jonge
scheuten. Deze luizensoort veroorzaakt vooral
zuigschade. De groene perzikluis is vooral schadelijk
vanwege het overbrengen van virusziekten in
verschillende gewassen. Bladluizen scheiden
honingdauw af. Dit vormt een zoete, plakkerig stof
op het blad waarin zwartschimmels tot ontwikkeling
komen.

Bladluis leeft vaak in koloniën aan de
onderkant van het blad.

Schadebeelden
Verschrompeld misvormd blad zijn de kenmerken van bladluis. Vaak zijn bladluizen goed zichtbaar aan
de onderkant van het blad. Ze komen vaak voor in kolonies (zie figuur).
Bladluizen prikken planten aan op zoek naar de zoete sappen
meestal via de onderkant van het blad. Bij het aanprikken van
planten kunnen met virusziekte besmette luizen het virus
overbrengen naar een andere plant. Vooral de vliegende
generaties kunnen massaal virusziekten verspreiden.
Maatregelen
De grootste schade wordt veroorzaakt door de overdracht van
virussen. De bestrijding bestaat uit het wegnemen van
besmettingsbronnen, zoals het verwijderen van viruszieke en
besmette planten. Bladluizen kunnen door mieren geholpen
worden. Mieren kunnen bladluizen beschermen tegen
gevaren waardoor de populatie snel toeneemt. Mieren
bestrijden is dus ook van belang

Bladluizen in samenwerking met
mieren in de greenhouse op een
paprikaplant

4.6 WOLLUIS
Wolluizen veroorzaken aan planten schade door het leegzuigen van
plantencellen waardoor misvormingen kunnen ontstaan en de groei
wordt geremd. Op Bonaire komt wolluis regelmatig voor op
kousenband, spinazie en paksoi. Ook komt wolluis veel voor op papaya
en vele andere plantensoorten.
Doordat het plantensap dat de wolluizen op zuigen weinig eiwitten (en
veel suikers) bevat, moeten ze grote hoeveelheden sap opnemen om
aan voldoende eiwitten te komen. Het te veel aan plantensap met suikers wordt uitgescheiden in de
vorm van honingdauw. Op de honingdauw ontwikkelen zich roetdauwschimmels. Deze vervuiling van
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het gewas (bladeren) belemmert de planten in hun fotosynthese (aanmaak van voedingsstoffen) en
dus in de opbrengst.
Levenswijze
Bij wolluizen zijn vijf ontwikkelingsstadia te onderscheiden te weten voor vrouwtjes een ei, drie
nimfenstadia en volwassen insect. De mannetjes doorlopen van de ontwikkelingsstadia ei, twee
nimfenstadia, schijnpop en volwassen insect. De wolluizen hebben hun naam te danken aan het feit
dat het lichaam van de vrouwtjes vanaf het 3e larvenstadium bedekt is met een wit wasachtig
materiaal in de vorm van poeder, draden, uitsteeksels of plaatjes.
Schadebeeld
Wolluizen komen vaak in haarden voor. Ze kunnen zich niet over grote afstanden verspreiden. Als er
bloemen of vruchten aanwezig zijn, vallen deze vaak af.
Wolluizen scheiden honingdauw af waarop donkere roetdauwschimmels gaan groeien, die samen met
de witte wasachtige afscheiding van de wolluizen de plant vervuilen en minder goed adem kunnen
halen. Dit vermindert de fotosynthese van de bladeren waardoor de productie daalt.
Bestrijding
Mensen die gewasbehandelingen uitvoeren zijn de
belangrijkste verspreiders. Wanneer bekend is dat er een
aantasting aanwezig is, is het raadzaam om eerst te oogsten
en/of andere gewashandelingen op andere plaatsen uit te
voeren en als laatst te komen op plaatsen waar
wolluishaarden zijn. Dit voorkomt verspreiding. Wolluis
bestrijden is erg moeilijk gebleken. Het beste werkt de
allereerste aangetaste planten weg halen en verwijderen
vanaf de plaats in een gesloten vuilniszak. Wanneer een jong
gewas naast een oud aangetast gewas wordt geplant kan ook
een afscherming nuttig zijn met plastic. Werk altijd elke dag
met gewassen kleding en werk eerst in het schone gebied en
als laatste in wolluis besmet gebied om verspreiding zo veel
mogelijk tegen te gaan.
Een flinke aantasting van wolluis in
kousenband.
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4.7 CITRUSWOLLUIS
Citruswolluis komt over de hele wereld voor en
heeft zeer veel waardplanten. Het insect veroorzaakt
schade in komkommer en aubergine. Ze zitten vaak
op de groeipunten en in de oksels van de planten.
Doordat de mannetjes zeer kort leven worden ze
niet in grote aantallen waargenomen.
De generatieduur van ei tot volwassen wolluis is 32
dagen bij 26ºC. De vrouwtjes kunnen na de paring
Citruswolluis
100 tot 600 eieren leggen. De eilegperiode duurt
ongeveer 1 tot 2 weken. Deze luizensoort komt ook op Bonaire voor en wordt zoals zoveel luizen en
andere beestjes piespies genoemd.
Waarschijnlijk komt deze luizensoort ook voor op kousenband en basilicum.
Naast de gewone wolluis en de citruswolluis is er ook nog de langstaartwolluis. Eenzelfde
bestrijdingsmethode als bij andere luizensoorten wordt geadviseerd.

4.8 RATTEN EN MUIZEN
Meestal planten ratten en muizen zich snel voort en kunnen ze schade aanrichten door aan vruchten
te knagen of zaden op te eten. Ook kunnen ze aan andere groenten schade aanrichten, vooral bij
overrijpe vruchten die lekker zoet en sappig zijn treedt dan gemakkelijk schade op.
Nesten maken ze in bergen hooi of stro. Ratten en
muizen kunnen altijd in de greenhouse komen, muizen
zelfs door de kleinste gaatjes of kiertjes.
Om ratten en muizen zoveel mogelijk te voorkomen is
het verstandig om geen rommelige plekjes te hebben
in de greenhouse. Voorkom daarom rommel zoals
onnodig veel potjes, openstaande zakken (potgrond).
Hier kunnen ratten en muizen zich namelijk
gemakkelijk schuilhouden.
Een rattenklem waar muizen, ratten en
Om deze beesten weg te vangen zijn er vallen op het
hagedissen in kunnen worden gevangen.
Een goede biologische maatregel.
eiland beschikbaar. Hiermee wordt in ieder geval geen
schadelijk gif verspreidt. Laat bij het vangen van ratten deze niet lang dood in de klem zitten, hier
komen namelijk snel andere beesten op af. Ook is dit niet hygiënisch. Wanneer netten regelmatig
worden gecontroleerd zal dat ook schelen in de last die men ondervindt van ratten en/of muizen. Een
kat kan ook fungeren als roofdier om deze beesten evenals leguanen en hagedissen te vangen.
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4.9 LORA
De Lora is een veelvoorkomende papegaai op
Bonaire. In bedekte teelt heb je hier eigenlijk geen
last van. Het probleem doet zich vooral voor in
onbedekte teelten bij vruchtgewassen (zoals
pompoen, papaya en kalebas). Daarom is het
verstandig om niet te lang te wachten met
oogsten. Beter is het om iets te ‘groen’ (rauw) te
oogsten en na te laten rijpen op een bedekte
plaats waar lora’s niet kunnen komen.

4.10 HAGEDISSEN EN LEGUANEN

Lora met kalebassen.

Hagedissen en leguanen vormen een belangrijke bedreiging
voor bijna alle planten maar vooral jonge planten.
Om te voorkomen dat deze beestjes de planten opeten kan
ervoor gekozen worden om één of enkele rattenklem(men) te
plaatsen. Een ander alternatief is het introduceren van katten
Leguaan
of honden bij de kas. Als de planten wat ouder worden is de
dreiging voor hagedissen minder groot. Het is goed om verder te
onderzoeken welke planten hier heel vatbaar voor zijn en welke
planten minder vatbaar.
Planten die door leguanen worden opgegeten kunnen beter niet
buiten de greenhouses worden geplant. Als dit niet anders kan, is
het de moeite waard om eerst te onderzoeken of grote planten wel
worden opgegeten. Leguanen kunnen met hun tanden hele
bladeren opeten, hagedissen hebben geen echte tanden en eten
daarom alleen jong blad.

Hagedis

4.11 KREKELS
Bij bladgroenten in greenhouses met schaduwnet hebben we veel
last gehad van ciaden ofwel krekels. Waarschijnlijk is dit de
zuidelijke veldkrekel geweest die in warme gebieden veel
voorkomt. De krekel eet van wortels tot bovengrondse
plantendelen. De krekel houdt vooral van een vochtige en warme
omgeving. Zij eet grassen wortels maar ook blad en zaden. Vooral
in de rucola kan dit een probleem zijn. Krekels voorkomen kan
het beste door wit doek te gebruiken, gaten te herstellen en
onkruiden tijdig te verwijderen.

Zuidelijke veldkrekel
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4.12 RUPSEN – TURKSE MOT
Bij rucola en paksoi zijn in het verleden problemen
geweest met rupsen. Vermoedelijk was destijds de
turkse mot de veroorzaker. Deze nachtvlinder is ’s
nachts actief en legt in haar korte leven heel veel
eitjes aan de onderkant van bladeren van
bovengenoemde gewassen. Met name tijdens de
regentijd hadden we hier veel last van.
Preventief kan insectengaas heel goed helpen tegen
deze plaag. Wanneer een aantasting zich voordoet
kan het beste een gewaswisseling plaatsvinden om
erger te voorkomen. Kies daarna een gewas dat niet of nauwelijks vatbaar is voor rupsen.

4.13 OVERIGE PLAGEN
Ezels en geiten vormen een bedreiging voor de onbedektete teelt. Het goed sluiten van deuren is in
principe voldoende om deze dieren te weren.
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5. ARBEID, VERPAKKING, TEELTKOSTEN EN LEVERANCIERS
Afhankelijk van het gewas is arbeid een hoge of een lage kostenpost. Daarnaast zijn teeltkosten ook
heel verschillend. Elk gewas heeft voor- en nadelen die heel uiteenlopend kunnen zijn. Vanwege de
kleinschalige markt op Bonaire is automatiseren niet altijd een optie. Verpakken is vaak een
tijdrovende klus, maar kan ook net de waarde aan het product toe voegen die het nodig heeft om
winstgevend te worden. In ieder geval is het belangrijk af te stemmen met de afnemers wat zij
belangrijk vinden aan de verpakking en de prijs.
Afzet en arbeid
In dit hoofdstuk is beschreven wat per gewas de gebruikte verpakkingshoeveelheid is en wat de afzet
per week was bij Krusada en GreenBonaire. Krusada leverde aan de supermarkten Van den Tweel,
Warehouse, Bon Digro, Bonaire Food Group, More 4 less en enkele chinese supermarkten. Verder
werd er ook geleverd bij resorts zoals Plaza Resort, Divi Divi Resort, Harbour Village, Buddy Dive en
Spice. Ook is er bij een grote hoeveelheid restaurants geleverd. Restaurants die hier zeker voor open
staan zijn At Sea, Capriccio, Between 2 Buns, It rains fishes, El Mundo, Cuba Compagnie, La Cantina,
Rum Runners, Rumba Cafe en Sebastians.
Gewas
Spinazie
Rucola
Basilicum
Munt
Paksoi
Sla
Kousenband
Komkommer
Tomaat

Verpakkingshoeveelheid
250/500 gram
100/500 gram
50/250 gram
50/250 gram
Per stuk (ca. 300 gram)
Per stuk (v.a. 200 gram)
250/500 gram
Onverpakt
Onverpakt

Afzet/week
100-150 kg
30-40 kg
10-20 kg
10-20 kg
200 stuks
700 stuks
50 tot max 70 kg
700 stuks
1000 kg

Oogstcapaciteit/uur p/p
5-10 kg
10 kg
5-10 kg
2-5 kg
100 stuks
100 stuks
15 kg
250
60/100 kg

Verpakken
De verpakking van groenten is heel belangrijk. Feit is dat producten in een aantrekkelijke verpakking
beter verkocht worden. Daarnaast is een geschikte verpakking ook belangrijk om de kwaliteit van het
product goed te houden. Wat betreft de verpakking van het locale product is nog veel te winnen. Bij
Krusada hebben we er allereerst voor gekozen om een betrouwbaar product, continue vers te kunnen
leveren voordat we dit ook op de verpakking zijn gaan zetten.
Vaak is een dichte verpakking een goede keuze. In een dichte verpakking is een hoge luchtvochtigheid
waardoor het product niet uitdroogt. Wanneer het product is gewassen is er wel een risico op smet.
De meeste supermarkten ontvangen liever ongewassen bladgroenten omdat dit de houdbaarheid ten
goede komt. Groenten die uit de USA of uit Nederland komen en in een dichte verpakking zitten zoals
rucola, basilicum, munt, spinazie etc. zitten vaak in een gasverpakking verpakt waardoor de kans op
smet kleiner is en het bederf verminderd. Dit soort investeringen zijn voor lokale boeren en tuinders
echter niet te betalen, bovendien is het voor dagverse producten eigenlijk niet nodig.
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Teeltkosten
Teeltkosten zijn per gewas heel verschillend. Bij spinazie bijvoorbeeld zijn de kosten het grootst door
de arbeid die erin zit. Stek en water is daar niet zo duur. Het oogsten daarentegen gaat allemaal
handmatig. Dit is daarom bij spinazie een van de grootste kostenposten. Naast het oogsten is
verpakken en verpakking bij spinazie een grote kostenpost
Bij rucola is bijvoorbeeld het zaad en WEB-water een hoge kostenpost. Daarentegen is hierbij door het
gebruik van de oogster arbeid weer veel minder een kostenpost. Daarentegen kan verpakken wel
weer veel arbeidstijd vergen. Voor munt en basilicum is oogsten ook de belangrijkste kostenpost.

Van der Tweel supermarkt in september 2016 met lokaal geproduceerde spinazie, kousenband, mixsla
en kropsla.
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Leveranciers Bonaire
Bon Digro
Firgos
Bonaire Super Store en City Shop
Tung Fung Store
Kooyman
Playa Trading
Greenlabel

Tuinaarde (pflanten erde) om aan de grond meer
organische stof toe te voegen.
Plastic zakjes (verschillende groottes), plastic bakjes,
zakjes, hechters.
Weegschaal.
(Biologisch afbreekbaar) opbindtouw voor bijvoorbeeld
spinazie, kousenband.
Gereedschap, ijzerdraad, waterleidingen, pvc lijm,
potgrond, electra en toebehoren etc.
Hout om tafels te maken. PVC foamboarden om in te
telen.
Zaaigrond,potgrond, tyleenkoppelingen, slangen,
sproeikoppen, 38-gaats trays, hydrokorrels.

Leveranciers Nederland/USA
Doehetzelfberegening.nl (NL)
Horticoop (NL)
Rovero (NL)
Bodemresetten (NL)
Farmers house (NL)
Johnny seeds (USA)
Vreeken zaden (NL)

Watergeefsysteem, tyleenslang, rainbirdcomputer.
Irrigatieslangen, chemische meststoffen.
Kassen.
Herbie.
Gedroogde kippenkorrel.
Zaden.
Zaden
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6. TEELTHANDLEIDINGEN GEWASSEN
Van een aantal gewassen die op Bonaire de afgelopen twee jaar geteeld zijn is hieronder een
teelthandleiding weergegeven met de belangrijkste informatie over deze gewassen. Het volgen van
deze handleiding geeft geen garantie op teeltsucces maar kan wel helpen. Het beschrijft ook de meest
voorkomende problemen die we zijn tegengekomen bij deze gewassen.

6.1 TEELTHANDLEIDING BASILICUM
Vermeerderen
Basilicum kan worden vermeerderd uit stek en uit zaad. Het
makkelijkst is om basilicum te vermeerderen uit stek. Deze stekken
zijn wanneer er geen basilicumzaad voorhanden is gewoon in de
supermarkt te koop, maar wanneer er eigen planten zijn kan je deze
het best gebruiken om te stekken. Basilicum is een warmteminnende
plant en daarom groeit deze op Bonaire erg goed.
Basilicum kan je in kleine stekken knippen en in stektrays (-38 gaats) gevuld met drijfnatte potgrond
zetten. Dit kan je het beste in de late middag doen. Daarna het beste op een schaduwrijke plek zetten
met weinig tocht/wind. GEEN water geven op de basilicum gedurende de eerste dagen. Wanneer de
potgrond droog wordt kan je de stektrays dompelen in een grote plastic bak gevuld met een laagje
water, maar zorg ervoor dat de stekplant de eerste week niet nat wordt. Hierdoor ontstaat vaak
schimmel, waardoor de stekken dood gaan.
Poten
Wanneer de plant goed geworteld is kan de plant gepoot worden
in de volle grond. Het beste is om iedere plant bij een dripper te
zetten zodat ze voldoende water krijgen. Onder wit (insecten)gaas
groeit basilicum harder dan onder zwart schaduwgaas.
Teeltduur
Afhankelijk van de hoogte, wanneer basilicum te hoog wordt gaat
de plant omvallen en dit is lastig met oogsten. Ook de mobiliteit
tussen de gewassen neemt af. Geschat is normaal 3 á 4 maanden.

Bij de oogst vormen de toppen
van de plant meestal de beste
kwaliteit.

De eerste oogst is zo’n 10 dagen na het planten al mogelijk.
Water
Ideaal is om deze planten met de drip water te geven. Soms kan
bovendoor sproeien wel helpen om de spintdruk te verminderen.
Doe dit echter niet te vaak, dat is te duur en niet nodig. Het is ook
mogelijk om in hydroponics basilicum te laten groeien.
Standplaats
Volle zon, uit de wind, in de kas.

Basilicum gestekt in een een 38gaats tray.

Bemesting
Gewoon de normale bemesting. Wel is eens ijzergebrek geconstateerd. Dit is te zien bij slechte
ontwikkeling van de kop en slechte ontwikkeling zijscheuten.
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Oogsten
Voor een goede doorgroei en om te voorkomen dat de plant gaat bloeien minimaal wekelijks oogsten.
Ziekten en plagen
Spint; zichtbaar door spinnenwebben en hele kleine beestjes die met
het oogsten nauwelijks zichtbaar zijn aan de onderkant van het blad.
Breidt zich vaak snel uit. Slaat over van bijvoorbeeld kousenband
wanneer dit geteeld wordt waar dit snel voorkomt. Regelmatig
natsproeien helpt preventief. Spint houdt niet van vocht.
(Californische) trips; zichtbaar door vergroeiing van de groeipunten in
het jonge blad. Komt ook bij tropische spinazie voor. Dit is de grootste
plaag bij basilicum. Aantasting is ook zichtbaar door bladval bij de
onderste bladeren. Een gezonde plant heeft weinig last en kan hier
doorheen groeien. Niet te vaak oogsten.

Wolluis aantasting

Wolluis; vaak bij oudere planten, komt plaatselijk voor. Makkelijkst te bestrijden door plaatselijk de
gehele plant en de planten daaromheen weg te halen. Komt vaak eerst alleen bij een aantal planten
voor.
Mineervlieg; springt vaak over van kousenband of paksoi naar basilicum. In 2 jaar ervaring geen grote
problemen bij basilicum mee gehad. Slechts af en toe schade bij ouder blad.
Andere variëteiten
- Thaise Basilicum; goede resultaten. Gewild product voor At Sea Restaurant en LekLek
Restaurant
- Citroenbasilicum; een hele frisse citroensmaak. Nadeel is dat deze minder snel groeit, snel
zaad aanmaakt en niet veel verkocht wordt
- Yerba di Hole; dit is de typische lokale Basilicum. Nadeel is; heel spintgevoelig. Deze soort
wordt door lokalen wel eens gevraagd echter is de afname maar heel erg weinig (1-2%)
vergeleken met normale basilicum.
Jaarrond te telen?
Zaad of stek?
Aandachtspunten

Ja
Stek
- Californische trips (bladval) en spint
- Regelmatig oogsten voorkomt dat de plant gaat bloeien.
- Bloei kan ook betekenen dat de plant te droog wordt geteeld.
- Basilicum niet te lang opslaan, daar kan zij niet tegen. Opslaan ook
bij wat hogere temperaturen (15 graden Celscius), anders wordt ze
snel zwart.
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6.2 TEELTHANDLEIDING MALABAR SPINAZIE (BASELLA)
Vermeerderen
Het makkelijkst is om spinazie te vermeerderen uit stek, het kan
ook uit zaad overigens (Dit duurt echter langer en is minder
uniform dan vermeerderen uit stek). Bloemen en zaden worden
aangemaakt tijdens de korte dag periode in de maanden
november-maart ongeveer, wanneer de nachten langer zijn dan
12 uur. Spinazie Malabar is een erg warmteminnende plant, die
houdt van een hoge luchtvochtigheid en daarom groeit deze op
Bonaire zo goed.
Malabar spinazie kan je in kleine stekken knippen (ca 10 á 15 cm lange toppen) en in stektrays (-38
gaats) gevuld met drijfnatte potgrond zetten. Dit kan je het beste in de late namiddag doen. Daarna is
het beste de stektrays op een schaduwrijke plek te zetten met weinig luchtcirculatie. GEEN water
geven op de spinazie gedurende de eerste week. Wanneer de potgrond droog wordt kan je de
stektrays dompelen in een grote bak gevuld met een laagje water, maar zorg ervoor dat de stengel en
het blad de eerste week niet nat wordt. Hierdoor ontstaat vaak schimmelvorming op de stengel.
Enigszins droog staan kan goed zijn om de plant te
stimuleren wortels aan te maken.
Het grote voordeel van een spinazieplant is dat deze
heel lang in een klein potje kan staan. De plant wordt
wel heel licht van kleur (stikstofgebrek) maar zet je de
plant daarna in de volle grond dan zal deze toch weer
snel groen worden.
Poten
Wanneer de plant goed geworteld is, kan de plant
gepoot worden in de volle grond. Het beste is om elke plant bij een dripper te zetten. Onder wit doek
(insectengaas) groeit spinazie beter dan onder zwart doek.
Teeltduur
Afhankelijk van de
groeisnelheid. Op een
gegeven moment zal de
groeisnelheid af gaan nemen,
wat te zien is aan kleinere
blaadjesvorming. Dan wordt
het tijd het gewas te gaan
wisselen. Dit is naar schatting
na ongeveer een half jaar het
geval. We hebben goede
ervaring met teeltwisseling
met basilicum.
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Water
Ideaal is om deze planten met de drip water te geven. Soms kan bovendoor sproeien wel helpen om
de spintdruk te verminderen. Doe dit echter niet te vaak, dat is te duur en niet nodig.
Standplaats
Volle zon, uit de wind indien mogelijk. Kas met insectengaas heeft de voorkeur.
Bemesting
Gewoon de normale bemesting. Stikstof is heel belangrijk. Wanneer planten geel worden/zijn is dat
vaak te wijten aan stikstofgebrek. 1 kg/100 liter water kan als meststof worden toegediend met de
drip via de waterunit.
Oogsten
Iedere dag kan spinazie geoogst worden. Optimaal is om het in rijen te doen. De kant met het meeste
licht groeit bij spinazie altijd sneller dan de schaduwkant. Het kan helpen om af en toe de kale ranken
met de snoeischaar weg te knippen. Dit kost onnodig veel energie. Hoe minder ranken een plant heeft
hoe sneller het blad zal groeien. Te groot blad is voor sommige consumenten niet wenselijk.
Handgrootte is gemiddeld genomen een mooie maat.
Ziekten en plagen
Spint: Zichtbaar door spinnenwebben op of meer nog aan de onderkant van het blad. Slaat over van
bijvoorbeeld kousenband waar dit snel voorkomt. Spinazie is niet echt vatbaar alleen bij zware
aantasting in andere gewassen kan dit ook voorkomen.
Trips: Zichtbaar door vergroeiing van de groeipunten en later zichtbaar in het blad. Blad is vaak
donkergroen en verschrompeld. Het kan helpen deze stukken eraf te knippen.
Schildluis; vaak bij oudere planten, komt plaatselijk voor. Makkelijkst te bestrijden door plaatselijk
planten weg te halen.
Mineervlieg: Alleen zuigpunten waarneembaar. Geen gangen in de bladeren geboord.
Leguanen en hagedissen: Vraatschade aan blad.
Wortelknobbelaaltjes - Meloidogyne spp. Slechte groei, snelle verwelking bij droogte en knobbels in
de wortels. Bestrijding; aangetaste planten verwijderen en toepassen van Herbie bodemontsmetting
(zie hoofdstuk 7).
Andere variëteiten
Andere variëteiten zijn er niet zo heel veel. Er is een rode variëteit maar daarvan zijn eigenlijk alleen
de nerven roodachtig. De groeikracht bij deze variëteit valt tegen.
Jaarrond te telen?
Zaden of stekken
Aandachtspunten

Ja
Zaden van LVV, daarna doorgegaan met stekken.
- Een van de meest gemakkelijke gewassen.
- Trips in de koppen, toppen biedt oplossingen.
- Jonge plant kan worden aangevreten door leguanen of hagedissen.
- Te grote bladeren voor de consument niet wenselijk.
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6.3 TEELTHANDLEIDING MUNT
Vermeerderen
Het makkelijkst is om munt te vermeerderen uit stek. Het
moet ook uit zaad mogelijk zijn maar is meer omslachtig en
duurt vaak langer.
Er zijn overigens heel veel soorten munt. Pepermunt is de
variëteit waar wij goede ervaring mee hebben, deze is ook in
de supermarkt te koop als munt.
Wanneer we munt willen vermeerderen gebruik dan mooie (dikke) stukken van de muntplant. Niet
verhout maar ook niet heel jong. Zet deze stekken per 10 in (plastic) bekertjes met water, waarbij je
allereerst van de onderste 5 á 10 cm van de stekken de bladeren verwijdert. Dit gedeelte zet je op
een schaduwplaats. Wacht ongeveer een dag of 5 tot een week tot de eerste witte wortel punten aan
de stekken verschijnen. Let ondertussen op dat er voldoende water in de bekertjes is, zodat de plant
water kan opnemen en ververs dit als het groen wordt. Het is erg belangrijk dat de plant verder niet
nat wordt. Alleen de ‘kale’ steel mag nat worden. Daarom is een stuk van 5 á 10 cm zonder blad erg
goed.

Mint groeit erg goed in een kas met veel licht en een voldoende watergift.
Wanneer de stekken wortels hebben gevormd kunnen ze in 38-gaats stektrays worden gezet (zet deze
tray in de schaduw), waar de wortels verder kunnen ontwikkelen. Vanaf een week ongeveer, als de
plant voldoende wortels heeft gevormd, kan de plant in een grotere pot of in de volle grond bij een
dripper worden gepoot. Wanneer de plant te lang in de potjes staat zal deze geler worden en
gedeeltijk blad laten afvallen (stikstofgebrek). Dit is een natuurlijk proces waaraan je kan zien dat de
plant verpoot dient te worden.
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Poten
Wanneer de plant goed geworteld is, kan de plant gepoot worden in de volle grond. Het beste is om
elke plant bij een dripper te zetten. Onder wit doek (insectengaas) groeit munt beter dan onder zwart
doek. Wanneer munt in de schaduw groeit krijgt zij niet de felgroene kleur die we graag zien. In de
volle zon bij een goed vochtige bodem gedijt munt het beste en zal ook gaan woekeren.
Teeltduur
Munt kan lange tijd op dezelfde plaats staan. Wanneer de groei tegen gaat vallen kan dit een reden
zijn de munt te verwijderen. Munt is een echte woekerplant en zal ook altijd meer terrein willen
opnemen dan je aanvankelijk uitdenkt. Soms kan terugsteken nodig zijn.
Water
Ideaal is om deze planten met de drip water te geven.
Standplaats
Volle zon, insectengaasdoek kas, uit de wind indien mogelijk.
Bemesting
Gewoon de normale bemesting. Stikstof is heel belangrijk. Wanneer planten geel worden/zijn is dat
vaak te wijten aan stikstofgebrek. Voor een teelt is het raadzaam kippenkorrels bij te strooien.
Oogsten
Twee keer per week ongeveer. Je knipt de munt met een schaar weg. Zorg ervoor geen zwarte oude
blaadjes en stelen mee te knippen, dat is niet goed voor de consument. Het beste is om munt te
oogsten als de stengels 10-20 cm lang zijn, dit vooral omdat de consument dit gewend is maar ook
omdat het oogsten dan gemakkelijk en snel gaat.
Ziekten en plagen
Spint; zichtbaar door spinnenwebben aan de onderkant van het blad, geen groot probleem.
Regelmatig besproeien voorkomt uitbraak.
Witte vlieg; komt soms voor. Wanneer je er niets aan doet zal het ook weer wegtrekken zo is nu de
ervaring.
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Californische trips; doet zich voor bij de oudere bladeren. Soms is er bladval zichtbaar. Dit is de meest
lastige plaag. Wanneer het te erg wordt, planten verwijderen en zorgen dat het niet voorkomt in
nieuwe planten. Deze in ieder geval in een andere kas planten.
Andere variëteiten
Andere variëteiten zijn er zeker. Hier is alleen geen ervaring van opgedaan op Bonaire.
Jaarrond te telen?
Welke stekken/zaden zijn gebruikt?
Aandachtspunten

Ja, groeit duidelijk beter in een kas met veel licht.
Stek uit de supermarkten is hiervoor gebruikt.
- Munt regelmatig vermeerderen is belangrijk.
- Californische trips de grootste vijand van munt (vaak bladval), witte
vlieg kan ook problemen geven.
- Belangrijk is om voldoende water te geven.
- Regelmatig oogsten voorkomt rottende delen (smet) onderin de
plant.
- Geef alleen ’s morgens water, rottend blad komt ook veel vaker
voor als er ’s avonds water wordt gegeven.
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6.4 TEELTHANDLEIDING RUCOLA
Zaaien
Rucola wordt gezaaid met een precision sower (zie foto) van
earthway. Het zaad wat we gebruiken is afkomstig van Vreeken
zaden in Nederland. Per 100 m2 is ongeveer 200 gram zaad nodig.
Koop je een kg dan kost dit ‘slechts’ 20 euro.
http://vreeken.nl/242000-rucola
Het is belangrijk bij het zaaien de volgende principes te hanteren.
-

Voordat gezaaid wordt de grond goed omspitten met een trekker met spitbak
Na het spitten grote kluiten, stenen verwijderen (m.b.v. een hark).
Het kan raadzaam zijn het bed rucola te walsen, hierdoor is het gemakkelijker om de
precision sower er overheen te rijden. Deze wals hebben we op dit moment niet.
- Het is belangrijk dat de grond droog is en ook de rucola zaaier niet nat is. Alleen dan kunnen
de zaadjes eenvoudig worden gezaaid.
- Tussen de rijen kan een afstand van ca. 20 cm als
uitgangspunt worden genomen. Laat na 4 of 5 rijen een
looppad ruimte over.
- Het is niet nodig na het zaaien te harken. De zaden
kunnen gewoon bovenop de grond blijven liggen
- Na het zaaien is het verstandig om goed aan te gieten.
10 liter/m2 is een goed uitgangspunt. Een aantal keer
sproeien op een dag is aan te bevelen. Zorg er wel voor
dat er niet lang plassen water staan, daardoor zou zaad
kunnen wegspoelen.
Earthway Precision sower
Na 1 of 2 dagen is al te zien dat het zaad kiemt en de eerste
plantjes opkomen. Houdt het daarna veel minder vochtig. Alleen in de ochtend even water geven met
de rainbird sproeiinstallatie (7-10 min) en de droge plekken extra met een tuinslang kan dan al genoeg
zijn.
Oogsten
Drie weken na het zaaien is het ongeveer tijd om de
eerste keer te kunnen oogsten. Dit is wanneer de
bladeren zo’n 20 cm boven de grond uitsteken. Dit
oogsten doen we met de Quick cut greens
harverster. Deze is verkrijgbaar via
http://www.farmersfriendllc.com/products/soln1-8.
Ook evt nieuwe messen, een toolkit e.d. zijn hier
verkrijgbaar. Via een postadres in Miami is dit
gemakkelijk te verschepen. De boormachine kan bij
Kooyman worden gekocht. Schaf direct een extra
accu en acculader aan, zodat de rucolaoogster altijd
kan worden gebruikt.

De zogenaamde Quick cut greens harverster.
Ideaal voor het oogsten van lage
bladgroenten
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Het is belangrijk om altijd vroeg op de dag rucola te oogsten. Later op de dag is het blad te slap en
grijpt de rucolaoogster het blad niet aan. Na afloop de rucolaoogster goed schoon houden met
plantaardig vet (verkrijgbaar bij Caribbean Bakery).
Het water geven bij rucola is eveneens belangrijk. Dit dient elke morgen te gebeuren. Wanneer de
rucola geheel slap gaat deze NIET in de middag water geven. Hiervan krijgt de rucola smet. Water
mag NIET van de waterzuivering worden gesproeid. Via de Rainbird sproei-installatie kan worden
ingesteld dat er elke morgen water wordt gegeven. Gedurende de watergeefmomenten moet er niet
handmatig water worden gegeven. Dan is er te weinig druk voor het sproeisysteem. Praktisch zou er
elke morgen water kunnen worden gegeven, deze kan gemakkelijk worden uitgeschakeld wanneer dat
niet nodig is als het nog nat is van bijvoorbeeld de dag ervoor of regen (op komst). Vanaf bijvoorbeeld
8 uur, 10-15 minuten als de planten wat groter zijn is normaal gesproken een goede instelling. Let er
wel op dat het beter is om op oogstdagen geen water te geven, maar pas na het oogsten water te
geven.
1 á 2 maal per week kan er rucola worden geoogst. Wanneer de bladeren te groot zijn, neemt de
smaak af en ook de esthetische waarde neemt af. Daarom is regelmatig oogsten ook belangrijk voor
deze plant. Na een aantal maanden is het goed om de rucola te vervangen of aan een teeltwisseling te
doen. Dit zou bijvoorbeeld
goed kunnen met paksoi.
Ziekten en plagen
Bij rucola zijn de volgende
ziekten en plagen de
afgelopen jaren
voorgekomen.
Rupsen; Hier hebben we last
van gekregen net na de
regentijd. Bestrijding kan
door combinatieteelt met
andere groenten zoals
bieslook en salie (geen
ervaring mee). Voorkom
vlinders in de kas.

Rucola oogsten met de Quick cut greens harverster.

Spint; Spint is vaak een plaag die uit een ander gewas binnenkomt. Rucola zelf heeft hier niet zo snel
last van. Sproeien waardoor de plant nat wordt voorkomt voor een groot gedeelte een
spintaantasting.
Krekels; krekels kunnen veel voorkomen. Krekels eten allerlei delen van de plant (wortels, blad). Een
echt schadebeeld is overigens moeilijk te zien.
Smet; wanneer een vol gewas ’s avonds water krijgt is er een kans op smetvorming. Probeer dit te
allen tijde te voorkomen.
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Jaarrond te telen?
Welke zaden zijn gebruikt?

Aandachtspunten

Ja
Het wilde rucola type. (beschikbaar bij Vreeken (NL) en Johnnyseeds
(USA). Er zijn variëteiten die gaan schieten en gemakkelijk bloemen
vormen. Dat is zeer onwenselijk. Ook treedt bij die variëteiten eerder
verhouting op en komt bloemvorming eerder tot stand.
- Voorkom te nat telen. Hierdoor vaak veel uitval na een aantal
weken en kans op smet.
- Vang vlinders weg.
- Regelmatig rucola opnieuw zaaien. De oude rucola wordt anders
erg pittig. Dit is onwenselijk voor de consument. Advies; na
ongeveer 3 keer oogsten het gewas wisselen.
- Geef geen water in de avond ivm smetvorming.
- Voorkom een uitbraak van rupsen door niet te nat te telen, en te
werken met combinatieteelt of kruidenthee te spuiten.
- Niet mogelijk te irrigeren met gerecycled Web water, waterkosten
zijn vanzelfsprekend een groot deel van de kosten.
- Beter niet in combinatie (voorafgaand of opvolgend) met paksoi en
of amsoi ivm beider gevoeligheid voor rupsen.

6.5 TEELTHANDLEIDING PAKSOI
Paksoi is een gewas dat in het schema van de koolsoorten thuishoort. Paksoi is van
origine een Aziatische groente. De rassenkeuze is belangrijk gebleken. Sommige
soorten ontwikkelen veel beter dan andere. Sommige soorten schieten ook veel
eerder dan andere (schieten is onwenselijk voor paksoi). Bij sommige rassen heb je
hier zeker last van. Uit ervaring blijkt dat de F1 hybride Joy Choi paksoi het op Bonaire
erg goed doet en weinig last heeft van doorschieten. Dit ras is verkrijgbaar via Johnny
Seeds USA en is een ras van Sakata.
Ervaring met paksoi is dat deze in wordt gezaaid in een 38-gaats zaaitray. Deze
zaaitrays zijn verkrijgbaar bij greenlabel. Goede potgrond is eveneens bij greenlabel
verkrijgbaar van het merk Holland Potgrond (rood-wit-blauwe zak van 45 liter)
Vanaf zaaien duurt het ongeveer 3 weken voordat de plant is opgekomen en
groot genoeg is om uit te planten in de volle grond. Wel graag op een zonnige
plek. Uitplanten op 30*30 cm. De grond dient goed vochtig gehouden te
worden gedurende de rest van de teelt
Vanaf zaaien tot oogsten duurt bij paksoi tussen de 4 á 5 weken lang. Vaak
wordt in de laatste dagen de paksoi nog even flink zwaarder, pas dus op om
niet te jong te oogsten. Aan de andere kant hebben oudere planten vaker last
van een grotere plaagdruk. Vooral spint, rups en mineervlieg kunnen
hinderlijk zijn en flinke gewasschade teweegbrengen.
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6.6 TEELTHANDLEIDING AMSOI
Amsoi is qua teelt vergelijkbaar met paksoi. Verschillen tussen paksoi en amsoi zijn;
- Vraag naar paksoi is groter.
- Van klein zaadje tot oogstbaar product duurt een week langer dan
bij paksoi.
- Ervaring is dat paksoi
qua teelt wat
eenvoudiger is, ook is
amsoi nog gevoeliger
voor spint dan paksoi.
Amsoi is ook goed te kweken in
een mix met andere slasoorten.
Deze kan dan jonger en vaker
geoogst worden.
Jaarrond te telen?
Welke zaden zijn gebruikt?
Aandachtspunten

Ja
Paksoi; Joy Choi F1 hybride goede ervaring mee
Amsoi; meerdere variëteiten
- Paksoi is een sterk gewas.
- Niet telen na een teelt kousenband ivm spintdruk.
- Gevoelig voor spint, mineervlieg en rups. Beiden zijn zeer
onwenselijk, omdat schade direct zichtbaar is op oogstbare delen.
- Paksoi en amsoi houden van zonnige kas, maar kunnen ook goed in
schaduwtype kas.
- Goed mogelijk in de grond maar ook op Hydropics.
- Beter niet na of voor rucola ivm beider gevoeligheid voor rupsen.
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6.7 TEELTHANDLEIDING KOUSENBAND
Kousenband is een teelt die het ook op Bonaire erg
goed doet. Kousenband kan zonder veel problemen
geteeld worden op gezuiverd afvalwater, zoals we
die bij tomaat en komkommer wel hebben gezien.
Van kousenband hebben we in de periode mei-juli
2015 bijgehouden hoe het productieverloop is. De
paden die gebruikt zijn voor deze proef waren bijna
50 meter lang en om de 20 centimeter werd
kousenband geplant, dus 5 planten/m. Tussen de
rijen werd 1,20 meter gelaten. De planten groeiden
in een V-systeem

Een goede oogst kousenband.

De volgende productiecijfers zijn in de periode mei-juni verzameld.

Productie kousenband gemiddeld/pad t.o.v.
plantleeftijd. Rode staven zijn weektotalen
30

productie in kg

25
20
15
10
5
0
dagen na zaaien

Kousenband groeit goed bij hoge lichtniveaus en hoge temperaturen. Daarnaast is het belangrijk om
de grond met een organische voorraadbemesting te verrijken. Ook denken we dat de
productieresultaten in een lichte kas (insectengaas, ca 10% schaduw) beter zijn dan in een 50%
schaduwnetkas.
Teeltverloop kousenband
- Zaaien in -38 gaats trays. Het ras Metro Rouge doet het goed.
https://www.vreeken.nl/040300-kousenband-ande-metro-rouge-metro-black-metromarrone
- Eerste dagen goed nat houden, zodat het zaad goed kiemt, daarna wat droger om
wortelontwikkeling te stimuleren. Blijf alert met water geven en zorg ervoor dat de plant
niet uitdroogt. Met planten is het gemakkelijker om wat drogere planten te gebruiken en in
vochtige bodem te planten.
- Ideale uitplantdag in volle grond is 10 dagen na zaaien. Plantjes om de 20 cm planten, bij
iedere dripper 1 of 2 afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid planten.
- Ongeveer 1 week na uitplanten touwtjes ophangen en planten helpen om naar boven te
groeien.
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-

Eerste kousenband ontwikkelt zich ongeveer 35 dagen na zaaien. Vanaf dag 40 volop in
productie. Op maandag, woensdag en vrijdag oogsten. Het beste is ook op zaterdag te
oogsten, anders te grote bonen op maandag.
We zien eigenlijk 2 productiegolven. Een in het begin van de teelt en 1 wat later vanaf dag
60 ongeveer. Zie hiervoor grafiek. Kousenband gaat zo’n 10 weken mee vanaf zaaien.
Gemiddeld bij een teelt rekenen we op ongeveer 20 kg/week/pad.
Dat is dus ongeveer 400-500 gram kousenband/strekkende meter/week.
Breedte tussen de rijen zo’n 1,20 meter en met de planten het V-systeem.
Oogsten ongeveer 15 kg/uur/per persoon.

Ziekten en plagen
Kousenband is een zeer gevoelig gewas voor plagen. Eigenlijk is het om die reden niet te telen op
Bonaire. Een van de grootste problemen is spint. Wanneer deze plaag zich voordoet blijkt het
ontzettend moeilijk hier weer vanaf te komen.
Naast spint komen de zwarte bonenluis en de wolluis ook geregeld voor bij een kousenband teelt.
Andere plagen die in kousenband regelmatig voorkomen zijn mineervlieg en californische trips. Deze
laatste komt voor in de bloemen en kan misvormingen in de bonen tot gevolg hebben.

47

Een andere plaag die eerder voorkwam was de komkommervruchtboorder - Diaphania nitidalis. Het
schadebeeld bij deze plaag zijn gaten in de kousenband en uitwerpselen van de rups aan de
buitenzijde van de vrucht. De rupsen (± 20 mm) zijn in een jong stadium geel met 4 rijen zwarte stipjes
op de rug en worden later geelgroen. De vlinder is wit met zwarte vleugelrand. Eitjes worden afgezet
in of nabij de bloemen. De jonge rupsen boren 1-2 dagen na uitkomen in de vruchten. Verpopping
vindt plaats op of in de grond.
Bestrijding:
- Zorg voor een schone aanplant
- Laat geen oude aanplant achter in de buurt van een nieuwe
- Pluk elke vrucht bij de oogst, ook al is deze aangetast.
- Houdt aangetaste vruchten buiten de kas.
Echte meeldauw – Erysiphe sp. Gele en
geelbruine vlekken op het blad, die later
necrotisch worden. Deze vlekken
breiden zich snel uit en tenslotte
sterven de bladeren af. Witte
sporenhoopjes zijn aan de bovenkant
van het blad als een poeder zichtbaar.
Bestrijding:
- vruchtwisseling toepassen (niet
afwisselen met komkommerachtigen).
- gezond zaad gebruiken.
- aangetaste planten opruimen en
vernietigen.
- probeer resistente rassen te gebruiken.
Echte meeldauw, herkenbaar aan de witte vlekken aan de
bovenkant van het blad.

Kousenband wordt afgeraden wanneer
je dit naast andere gewassen teelt ivm de aantrekkingskracht van het gewas voor plaaginsecten die
over kunnen springen naar andere gewassen. Wanneer kousenband gekweekt wordt is het belangrijk
te beseffen dat plagen een groot probleem kunnen zijn en hygiëne heel belangrijk is. Vroegtijdig
verwijderen van aangetaste planten kan veel schelen.
Jaarrond te telen?
Welke zaden zijn gebruikt?
Aandachtspunten

Ja
Metro Rouge van Vreeken Zaden
- Kousenband is een gewas dat erg gevoelig is voor plagen (vooral
spint, mineervlieg, luis en komkommerboorder). Om deze reden is
het niet aan te raden kousenband te telen. Zeker niet in combinatie
met andere gewassen.
- Teel dit gewas niet samen met andere gewassen maar zeker niet
met paksoi.
- Belangrijk om regelmatig te oogsten.
- Kousenband productie komt in golven.
- Kousenband is een gewas dat redelijk sterk is op de wortel en
geschikt is om op gezuiverd afvalwater te telen.
- Een goede watergift is belangrijk om de plant weerbaar te maken.
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6.8 TEELTHANDLEIDING CHERRYTOMAAT
Om indeterminate tomaat (tomaat die gedurende
een tijdlang produceert) gunstig te laten groeien
met een rendabele productie is het eigenlijk op
Bonaire te warm. Vooral de hoge nachttemperatuur
is nadelig voor de zetting en uitgroei van de
vruchten. Het is met name in de warme maanden
(april-oktober) lastig om voldoende zetting te
krijgen. Dit betekent dat er veel vruchten aborteren
en niet zetten en dat vruchten kleiner blijven.
Toch is het mogelijk om tomaten te kweken. Kleine
(cherry)tomaten hebben de grootste kans van
slagen om ook in de warme maanden te kunnen
zetten en uit te groeien tot mooie vruchten.
Verwacht echter geen hele grote opbrengsten, de
smaak daarentegen is erg goed, mede door de
zoutere bodem en hoge instraling.
Vermeerderen en opkweek
Tomaat kan het beste uit zaad worden opgekweekt.
Ca. 3 weken na zaaien is een tomatenplant in een pot van 10 cm diameter voldoende groot om in de
volle grond te poten. Een plantafstand van 40 á 50 cm bij 1 meter is dan gewenst.
Een andere manier is om van bestaande tomatenplant (de dieven) te stekken. Hiermee kan tijd
worden uitgespaard, echter het kan zo zijn dat de groeikracht wat achterblijft. Uit zaad duurt het
langer voordat er voor de eerste keer geoogst kan worden. Tomaten stekken kan het beste in de
middag met stekken van zo’n 10 á 15 cm lang in 38 gaats trays. Deze trays in de schaduw en uit de
wind zetten en geen water geven gedurende 3 dagen. Daarna voorzichtig per dag een klein beetje
water geven en droog houden zodat de plant gestimuleerd wordt wortels aan te maken. Na ongeveer
een week hebben de meeste stekken als het goed is wortels gekregen en kan de tray in de volle zon.
Let wel op dat de planten niet uitdrogen.
Poten
Wanneer de planten uit zaad 3 á 4 weken oud zijn of uit stek goede sterke wortels hebben gevormd
kunnen ze uitgeplant worden. In een vochtige gespitte bodem gaat dit het beste. Geef vooraf een
goede voorraadbemesting zoals NPK 12-10-18 of gebruik organische meststof. Een humusrijke bodem
is wenselijk voor tomaat.
Gewasonderhoud
Wanneer de planten ca 30-40 cm hoog zijn is het belangrijk om de planten via een stok op te binden
of aan een draad omhoog te laten groeien. Twee maal per week de plant indraaien en dieven (dat is
de zijscheuten verwijderen, om het bindtouw draaien en de hoofdstengel aanhouden) is verstandig.
Wanneer dit minder frequent gebeurt, verspilt de plant energie aan de zijscheuten die door te dieven
anders naar de tomaten had gegaan.
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Oogsten
Ca. 2 maanden na zaaien kan er ongeveer voor de eerste keer geoogst worden. Dit kan zo’n 2 maal per
week. Alleen rode of (half)rode tomaten oogsten. Halfrode tomaten nog even in de warmte (uit de
zon) na laten rijpen.
Teeltduur
Afhankelijk of de plant nog zet en of deze doorgroeit 4-6 maanden is de ervaring op Bonaire
Ziekten/plagen
Tomaat is een gewas waar gemakkelijk ziekten en plagen in voor
komen. We hebben op Bonaire veel problemen gehad met
wortelziekten zoals het wortelknobbelaaltje en kurkwortel. Remedie
hiertegen is de biologische Herbie behandeling welke elders in dit
handboek uitgebreid staat beschreven.
Het is belangrijk om voldoende water te geven en te bemesten want
goed groeiende planten zijn minder vatbaar voor ziekten. Ook een
goede teeltafwisseling helpt om ziekten en plagen te voorkomen.
Naast wortelziekten is tomaat ook vatbaar voor tal van andere
ziekten. Problemen die met tomaat hebben meegemaakt zijn witte
vlieg, spint en mineervlieg. Witte vlieg wordt natuurlijk bestreden
door de delphastus bug die eerder beschreven is in het hoofdstuk
plagen.
Rassen
Rassen waar we de beste ervaringen mee hebben gehad op Bonaire zijn allen cherrytomaatrassen.
Met Sun Gold F1 (Johnny Seeds) en Moscatel F1 (Rijk Zwaan) zijn de beste resultaten geboekt. Met de
laatste soort is redelijk wat ervaring opgedaan.
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6.9 TEELTHANDLEIDING KOMKOMMER
Met komkommer zijn in eerste instantie erg
goede resultaten geboekt. Ervaringen met
komkommer waren allen met teelt in de volle
grond, twee maal per dag water geven via
een druppelslang en gezuiverd afvalwater.
Zaaien
De komkommer werd gezaaid in ronde 10 cm
diameter potjes. Circa 10 dagen na zaaien
waren de planten groot genoeg om uit te
planten. (Het kiemblad was volledig
ontwikkeld en het 3e en 4e blad al duidelijk
zichtbaar).
Voor de komkommerteelt op Bonaire bij GreenBonaire zijn
Nederlandse partenocarpe (vruchtuitgroei zonder bestuiving
en zaadvorming) hybride rassen gebruikt. De kieming en ook
opgroei was altijd zeer goed.
Ook de eerste teelt in de volle grond was zeer geslaagd. Met
een hoge productie per m2.
Na de eerste teelt is er een nieuwe teelt komkommer opgezet.
Dit was in vergelijking met de eerste teelt heel teleurstellend.
De start van de teelt en de weggroei was erg goed maar na
verloop van tijd werd de kop van de plant gelig en hard en was
de uitgroei ook niet goed met puntvruchten tot gevolg.
Naarmate vaker geprobeerd is komkommers te telen op
hetzelfde perceel werden er steeds slechtere resultaten
bereikt.
Plantafstand
De gebruikte plantafstand bij komkommer is 40 cm bij 100 cm, komkommers aan touw omhoog laten
groeien.
Gewasonderhoud
Twee maal per week de planten indraaien en dieven wegnemen.
Teeltduur
Voor komkommer op Bonaire is de teeltduur bij een gewone teelt zo’n 8 á 10 weken vanaf zaaien.
Ziekten en plagen
Komkommer is gevoelig voor smet op het grensstuk tussen wortel en stengel. Een goede watergift in
de morgen voorkomt dit. Zorg ervoor dat het water niet te warm is wanneer het wordt gesproeid.
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Tevens komen bij komkommers snel plagen voor als spint (onderkant blad), trips (in de kop en in de
bloemen) luis en witte vlieg voor (onderkant van het blad).
Een oorzaak van de slechte komkommerteelt zou Borium kunnen zijn. Borium zit in een vrij hoge
concentratie in zeewater en wordt er door het WEB niet uitgefilterd. In ieder geval wordt dit wel
gedaan onder de WHO norm van 0,5 mg B/liter (waarmee het niet schadelijk is voor mensen) maar dit
is veel te hoog voor een komkommerteelt. Dit heeft een adviseur op het gebied van komkommer van
de Wageningen Universiteit ook medegedeeld.
In het voorjaar van 2016 heb ik een onderzoek gedaan naar komkommerteelt op Curaçao. De
resultaten van dat onderzoek staan puntsgewijs in bijlage 3.
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6.10 HYDROPONIC TEELT SLA
De ervaring met de kropsla is tot nu toe dat dit alleen
goed lukt in hydroponics. Ook zijn er veel rassen die door
de hoge temperaturen snel gaan schieten (zij vormen
een stengel, waardoor de krop de wenselijke vorm
verliest maar ook de smaak van het blad bitterder
wordt).
De sla in hydroponics wordt in bakken van 1,22*4,88
meter geteeld. In deze bakken ligt zwart plastic. De
bakken worden bij de start van de teelt gevuld met WEBdrinkwater en de juiste hoeveelheid voedingsstoffen in
de juiste concentratie (EC van 2,0). Ook wordt de pH met
salpeterzuur naar 5 á 5,5 gebracht.

Zaaien van sla op pluggen, niet
bedekken. Wel goed nat maken.

2 dagen koeler zetten op zo’n 20
graden om een goede kieming te
verkrijgen.

Na ca. een week zijn de planten zo
groot. Klaar om uit te planten.

In de cupjes met hydrokorrels
worden de planten uitgeplant. De
bak daaronder is gevuld met water
en meststoffen.

In de bakken wordt belucht zodat
het water meer zuurstof bevat en
in beweging blijft om algengroei te
voorkomen.

Na ongeveer een week worden de
planten in een andere bak gezet
waar ze ongeveer om de 25*25 cm
staan. Hier vindt de verdere groei
plaats.

Als het goed is vormen zich onder
in het water mooie witte wortels.
Het waterniveau zakt gestaag,
maar moet voldoende zijn tot het
einde van de teelt.

Een mooie krop sla, bijna klaar om
te oogsten.
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De teelt ziet er verder als volgt uit;
-

-

Gepilleerd zaad zaaien op tray in pluggen.
48 uur in de koeling op 15-20 graden Celsius houden. Af en toe nevelen, hierdoor betere
kieming.
Daarna uit de koeling halen. Terwijl de kiemplanten op tray staan, meerdere keren per dag
voorzichtig water geven.
1 week na het zaaien oppotten van pluggen in cupjes hydrokorrels. Deze in de hydroteeltbak
zetten.
1 x per week checken van pH en EC en evt corrigeren. pH zal bij goede groei wat stijgen. EC
blijft normaal gesproken hetzelfde. Bij regen zal de EC door regenwater dat in de bakken loopt
dalen.
Waterverbruik 4 liter/teelt/plant.
Vanaf zaaien tot oogsten duurt gemiddeld 42 dagen.

Hygiëne op hydroponics
Na meerdere keren te kweken in de bakken bleek dat hygiëne ontzettend belangrijk is. Enkele tips die
we daarover kunnen geven:
- Belucht het water, hierdoor is bacteriegroei minder en blijft het water in beweging en bevat
bovendien meer zuurstof.
- Ververs het water na een teelt, hergebruik van het water is mogelijk voor bijvoorbeeld
gewassen waarbij gedript wordt.
- Zorg ervoor dat je na een teelt de waterbak(ken), cupjes, trays, zaaitrays schoonmaakt met
een desinfecterend middel. Daarna goed afspoelen.
Bestrijding van plagen
- Werk schoon, met chloor de bakken ontsmetten en het water verversen.
Investeringen tunnelkas van 500 m2
- Tafels $10.000
- Kas $10.000
- Egaliseren en schoon maken terrein $1.000
- Net $1.400 (overtrek kas is 700 m2)
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7. DUURZAAM BODEMBEHEER
7.1 TEELTROULATIE
In de volle grond is het belangrijk gewassen te rouleren. Dit om kans op ziekten en plagen te
verkleinen maar ook om de bodem gezond te houden. Enkele tips hierover:
- Jarenlang dezelfde gewassen telen op dezelfde plaats kan bodemmoeheid veroorzaken wat
groei van planten stagneert.
- Groenten hebben specifieke behoefte aan meststoffen en de verhouding daarvan. Een goede
afwisseling zorgt ervoor dat de bodem geschikt is voor de volgende type groente die volgt.
- Om hier een duidelijke planning beeld van te schetsen zijn de groenten in groepen verdeeld.
Deze groepen bezitten verschillende gewassen

Vruchtwisselingscyclus
Ronde 1: koolgewassen
- Paksoi
- Amsoi
- Rucola

Ronde 4: bladgroenten en kruiden
- Malabar spinazie
- Munt
- Basilicum
- Selderij*
- Warmoes*

Ronde 2: peulgewassen
- Kousenband

Ronde 3: vruchtgewassen
-

Cherrytomaat
Komkommer (niet na kousenband)
Jambo*
Courgette*
Meloen*

*Deze gewassen horen hier thuis in de vruchtwisselingssyclus. Er is echter geen teelthandleiding voor
deze gewassen opgenomen. Dit omdat er door ons weinig ervaring is opgedaan met deze gewassen
op Bonaire.
Naast deze cyclus zijn er verder nog specifieke combinaties die juist wel/niet goed met elkaar kunnen
worden gecombineerd vanwege allerlei redenen. Hierover is veel meer te vinden op internet.
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7.2 HERBIEMETHODE
Via de herbiemethode kan de bodem op een biologische
wijze worden ontsmet. Deze ontsmettingsmethode heeft
met name positieve invloed op de bestrijding van
wortelknobbelaaltjes (zie foto) in de bodem, en
onkruidzaden.
1.

Verspreidt de herbie over de grond. Zo’n 2,4 kg/m2.

2.

Sproei de herbie daarna een klein beetje nat.

3.

Spit de herbie in de grond.

4.

Doe dit 2 maal in tegenovergestelde, verschillende
richtingen.

5.

Rijdt daarna nogmaals met de trekker over de
bodem heen, zodat de grond goed wordt
aangedrukt.

6.

Maak daarna de bodem nogmaals nat.

7.

Verspreidt het plastic over de grond en werk deze
aan de zijkanten zo’n 20 cm in.

8.

Wacht 3 tot 4 weken, zodat de anaerobe bacteriën
goed kunnen werken.

Wortelknobbel bij malabar
spinazie. Wanneer de
bodem hiermee besmet is
is Herbie een goede
mogelijkheid hiertegen te
strijden. Ook bij tomaat
hebben we veel last van
wortelziekten gehad. Enten
is door de hoge
temperatuur geen remedie

De ziekte Kurkwortel komt
voor bij tomaat. De wortels
verkurken als het ware en
verkleuren bruin. Dit wordt
veroorzaakt door een
schimmel. Met de methode
van bodemontsmetten
wordt ook dit verholpen.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
CONCLUSIES
Om op Bonaire te starten met telen is bedekte teelt noodzakelijk voor tal van groenten, ivm
hoofdzakelijk leguanen en geiten maar ook vogels.
De beschikbaarheid van water is een van de belangrijkste voorwaarden. Zonder de zekerheid van
(betaalbaar) water is het eigenlijk niet mogelijk groenten te produceren
De bodem samenstelling en bemesting zijn een van de weinige factoren waar we invloed op hebben
bij teelt in tunnelkassen. Goed bodembeheer is belangrijk voor duurzame teelt.
Om te telen in greenhouses is de bedekking met net gunstig. Dit kan zowel met insectengaas als met
schaduwgaas.
Afhankelijk van het type teelt; vollegrond of hydroponics zijn de nodige investeringen nodig. In de
volle grond zijn meer teelten mogelijk, met hydroponics is een grotere investering nodig, maar kan het
werk lichter zijn en is er gemakkelijker te sturen met de voedingsstoffenverhouding, EC en de pH van
het water.
Het klimaat op Bonaire is het meest gunstig voor bladgewassen en kruiden zoals sla, malabarspinazie,
paksoi, rucola, munt en basilicum.
Voor tomatenteelt zijn eigenlijk alleen de koelere maanden geschikt. Cherrytomaat groeit het beste.
Het meest belangrijk voor supermarkten om een duurzame commerciële relatie op te bouwen is
continuïteit, leveringszekerheid en een goede communicatie met afnemers.
Gewassen waar nog veel ontwikkeling in mogelijk is zijn: kousenband, cherrytomaat en komkommer.
Met name die laatste wordt op Curaçao goed gekweekt. Wellicht is dit rasafhankelijk. Hier is meer
onderzoek in nodig.
Plagen waar het meest hinder van wordt ondervonden zijn spint, trips en luis. In vrijwel alle teelten
komen deze plagen voor in meer of mindere mate. Preventieve maatregelen en adequaat handelen bij
aantasting zijn belangrijk om de teelt te vervolgen.
Plagen vormen voor een aantal gewassen een grote bedreiging. Met name kousenband is om die
reden een moeilijke teelt. Het wordt afgeraden kousenband met andere gewassen te combineren.
Herbie is een geschikte (biologische) methode om de bodem te ontsmetten. Dit is effectief tegen
aaltjes en het doodt onkruidzaden.

AANBEVELINGEN
Het is belangrijk de krachten te bundelen met agrarische ondernemers.
Er zijn meer teelten waar een continue productie op het eiland mogelijk voor is. Mensen moeten
gestimuleerd worden hier mee aan de slag te gaan.
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Er is eigenlijk nog te weinig kennis. Een goede samenwerking met kleine bedrijfjes op Curaçao en
Aruba is zeker de moeite waard. Deze eilanden kennen een zelfde soort klimaat. Op Curaçao is men al
veel verder en kunnen zaken worden overgenomen.
Op hydroponicteelt is meer mogelijk dan tot nu toe gebeurt. Bovendien is dit een ideale oplossing
voor het watertekort. Hygiëne is voor dit type teelt wel heel belangrijk.
Het moet eigenlijk mogelijk worden om gemakkelijker aan biologische gewasbeschermingsmiddelen te
komen. Het zou mooi zijn als deze centraal ingekocht werden. Een samenwerking hiermee met
Curaçao is ook een optie.
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BIJLAGE 1 - BODEMANALYSES MAKEN
Techniek van de bemonstering
Een grondmonster van een perceel bestaat uit meerdere steken op bouwvoordiepte (25 cm). Hiervoor
wordt een gutsboor gebruikt. Uit onderzoek is gebleken dat een aantal van 40 à 50 steken nodig is om
een representatief beeld van een perceel te krijgen. Die steken worden verspreid genomen over het te
bemonsteren gedeelte. Theoretisch zou het perceel in bijvoorbeeld 40 gelijke blokken moeten worden
verdeeld. Op een willekeurige plek wordt dan uit elk blok één steek genomen. Dit is echter een
tijdrovende en daardoor kostbare methode. Door met de monstername een w-vormig of zigzagpatroon te lopen komt u tot het beste compromis. Hoeveel slagen er in de ‘w’ worden gemaakt
hangt af van de lengte/breedteverhouding van het perceel. Randen van de percelen worden niet
meegenomen in de bemonstering. Het is belangrijk dat in het monster geen onregelmatigheden
komen, zoals kluiten mest, compost of gewasresten. Verder is het belangrijk dat elke steek even diep
is en dat de boor elke keer geheel gevuld is.
Tijdstip van bemonstering
-

Voer geen grondonderzoek uit vlak voor egaliseren of een diepe grondbewerking, maar juist
na deze werkzaamheden.
Voer geen grondonderzoek uit na een teelt van vlinderbloemigen. Vooral de fosfaatanalyse
kan dan een afwijkende waarde geven.
Als frequentie van de bemonstering wordt eens per vier jaar aanbevolen. De op algemeen
bouwlandonderzoek gebaseerde bemestingsadviezen zijn namelijk vier jaar geldig.

Wanneer kunt u beter geen grondmonsters nemen?
Wanneer kort geleden dierlijke mest of compost is uitgereden, is er een grote kans op afwijkende
waarden. Het advies is om na mesttoediening minimaal zes weken te wachten met bemonsteren.
Hetzelfde geldt als kort geleden een bekalking is toegepast (inclusief gips) of wanneer kunstmest is
toegediend (bijvoorbeeld fosfaat).
Transport van de monsters
Na monstername dienen grondmonsters zo snel mogelijk te worden gekoeld. Bij lage temperatuur
worden omzettingsprocessen sterk afgeremd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de
mineralisatie van stikstof uit het in de grond aanwezige organische materiaal. Belangrijk is ook dat de
monsters zo snel mogelijk worden getransporteerd naar het laboratorium en daar worden verwerkt.
Laboratoria hebben voorbehandelingsmethoden waardoor monsters langer kunnen worden bewaard.

60

Voorbeeld van een vergunning om een grondmonster mee te nemen naar Nederland.
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BIJLAGE 2 - FARMERS HOUSE
Farmers House Organische Bodemvoeding, NPK 4½-3-2
In het onderstaande overzicht vindt u de verschillende voedingselementen van Farmers House Organische
Bodemvoeding en de opneembaarheid hiervan door de plant.

Stikstof:
Het percentage stikstof in deze meststof is 4½%.
De opneembaarheid hiervan kan worden verdeeld in drie fasen:
- 45 % mineraal stikstof; deze is direct beschikbaar voor de plant.
- 37 % eerstejaars stikstof; 55 % van deze stikstof komt twee maanden na het strooien vrij voor de plant.
- 18 % reststikstof; komt een jaar na het strooien vrij.
De minerale stikstof in pluimveemest komt in twee vormen voor, namelijk nitraat- en ammoniakstikstof. Deze
verhouding verschuift geleidelijk naar nitraatstikstof.
Dit wordt veroorzaakt door het zogenaamde nitrificatieproces.
(NH4+ + 2O2 -> NO3- +2H+ +H2O).
Eerstejaars stikstof en reststikstof zijn in de meststof aanwezig als eiwitstikstof en niet direct opneembaar
voor de plant. Door mineralisatie worden deze omgezet in ammoniumverbindingen en nitraten. Dit kan
worden verklaard aan de hand van de verteerbaarheid van de ruwe celstof. Deze is verdeeld in drie
hoofdgroepen:
- cellulose (goed verteerbaar)
- pectine (goed verteerbaar)
- legnine (slecht verteerbaar)
De verteerbaarheid van een product is af te leiden van de C/N-verhouding. Een lage C/N-verhouding (10) is
goed verteerbaar, een hoge C/N-verhouding (80) is slecht verteerbaar.
De C/N-verhouding van Farmers House Organische Bodemvoeding ligt in het algemeen tussen 6 en 10.
Fosfaat:
Het percentage fosfaat in deze meststof is 3%.
Onderzoek heeft uitgewezen dat fosforzuur in organische bodemvoeding voor planten gelijkwaardig is aan
fosfaten, zoals die voorkomen in de verschillende soorten kunstmest.
Kali:
Het percentage kali in deze meststof is 2%.
De kali komt in de organische bodemvoeding voor in de vorm van goed oplosbaar kaliumwaterstofcarbonaat
(KHCO3). Voor de plant is organische bodemvoeding dan ook een goede kali-leverancier.
Naast de genoemde voedingselementen komt er tevens kalk en organische stof voor in deze meststof.
De 9,6 % kalk in deze meststof zorgt ervoor dat er per saldo een pH-neutrale werking wordt verkregen.
Het organische-stofpercentage van Farmers House Organische Bodemvoeding is 68 %. De organische stof
bevordert een goede bodemstructuur en zorgt ervoor dat vocht en voedingsstoffen worden geabsorbeerd.
Zonder een regelmatige aanvoer van organische stof is er geen bodemleven mogelijk. Het gevolg Van weinig
of geen bodemleven is dat de voedingsstoffenomloop wordt verstoord.
Door gebruikmaking van organische bodemvoeding wordt het gewas regelmatig van de benodigde
voedingselementen voorzien.
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BIJLAGE 3 - KOMKOMMERTEELT CURAÇAO BIJ SOLTUNA
Teelt
-

-

Komkommers worden gezaaid in kleine potjes gevuld met potgrond. Na een dag of 7 à 10
worden de planten uitgeplant in de volle grond.
De volle grond moet van te voren goed worden omgespit en worden aangevuld met
voorraadmeststof. (100 gr/m2, zie kopje bemesting). Belangrijk dat de hele kas wordt gespit
waardoor de bodem goed luchtig wordt. Ten tijde van het bezoek was dit onvoldoende
gedaan, een aantal planten was ook slap gegaan. Mogelijke oorzaken waren: onvoldoende
zuurstof, onvoldoende verdeling van de kunstmeststoffen. Wortels komkommer komen niet
diep maar wortelen in de breedte.
Om de planten preventief te beschermen tegen plagen wordt er 10 dagen na het aanslaan
van de komkommer aangegoten met protector (of admire) tegen luis, witte vlieg en trips.
De teeltduur is gemiddeld 15-17 weken. Zaaien, 10 dagen later planten, 5 weken later eerste
oogst.
Productie per teeltronde 10 kg/m2.
Vanaf de eerste oogst wordt er zo’n 10-12 weken geoogst.
3x per week vind gewasonderhoud plaats (dieven, toppen, hechtranken verwijderen).
Volgens Elly: maximaal 50% schaduwnet. Meer schaduw is te donker.

Bemesting en grondbewerking
-

-

Voorraadbemesting
Voor de teelt, het beste voor het omspitten van de grond wordt er op Curaçao gewerkt met
voorraadbemesting. Deze wordt voor de teelt start door de bodem gespit. Dit doet men met
een NPK-meststof 10-10-10, 15-15-15 of 20-20-20. Zo’n 100 gram/m2 per teelt of 200
gram/m2 op jaarbasis.
Gedurende de teelt wordt er met vloeibare meststoffen het volgende meegegeven. Op een
bak met 250 liter wordt de volgende mix gemaakt Ureum 1 kg, Multi K 3 kg, MAP 8kg.
Start van de bemesting met 12-36-12 NPK, met EC 2,5 - 3,0 en pH 7 à 8, er wordt niet verlaagd
door aanzuring.
Water gift vind plaats in de ochtend (Soltuna) en meestal laat in de middag (Bakufal).
Gewaarschuwd wordt om sporenelementen mee te geven. Dit is in de bodemteelt niet
gebruikelijk maar komt uit de substraatteelt voort.
In de meststof Pavane die wij meegeven zit o.a. al Borax. Dit zou k niet meegeven aangezien
er al teveel Borium in de grond zit.

Variëteiten
-

-

2 rassen van de Japanse veredelaar Takii worden met goede ervaring geteeld op Curaçao. Dit
zijn gemengd bloeiende types, hier is veel gewaswerk aan. Zo’n 3x in de week wordt de plant
getopt op zijscheuten en hechtranken. Op 75 cm, 1,5 meter en 2 meter worden ranken
aangehouden, waar de komkommers later aan groeien. Deze scheuten moeten eigenlijk ook
weer getopt worden, om het gewas goed gecontroleerd te laten groeien.
Nederlandse rassen zijn volgens Elly minder geschikt. Mogelijk en waarschijnlijk is de selectie
in het veredelingsproces dat al op steenwolsubstraat wordt gedaan. Planten zijn minder sterk
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-

op wortels dan oudere rassen en vooral geselecteerd op productie onder ideale
omstandigheden.
Rassen die veel gebruikt worden in de kas:
o Lange types: Southern Delight en Summer top
o Korte types: Pontia en Paraiso

Teeltwisseling
-

Na een teelt komkommers wordt op Curaçao afgewisseld met een relatief lange teelt paprika
en kousenband alvorens weer komkommer wordt gepland.
Hoeveel weken tussen komkommrs en opnieuw komkommer minimaal moet is ons (nog) niet
bekend. Afwisselen is belangrijk met groenten uit andere plantenfamilies.

Water
-

-

-

Het water dat wordt meegegeven op Curaçao is afkomstig van de waterzuivering of van
bronnen. Het water wordt uit zee gewonnen en drinkwater klaar gemaakt grotendeels door
omgekeerde osmose.
Naast en hoog boriumcijfer, zijn ook Natrium en chloride hoger dan bij ons in de analyses.
Komkommerteelt op Curaçao heeft aangetoond dat onder hoge boriumcijfers komkommer
nog steeds groeit, in ieder geval de rassen die daar worden gebruikt.
Elly benoemde dat zij op Curaçao ook eens problemen met het water hebben gehad en dat de
EC toen veel te hoog was. Hier kwam men pas later achter. Goed meten van de waterkwaliteit
is heel belangrijk.

Analyse Bonaire 27 mei 2015
Analyse Bonaire 18 december 2015

Conclusies
De waterkwaliteit op Curaçao is vergeleken met dat van Bonaire vergelijkbaar.
Met de temperaturen op Bonaire en Curaçao moet het mogelijk zijn om jaarrond komkommer te
telen.
Dit zal echter niet gaan zonder teeltwisseling, om dit mogelijk te maken zal er gewisseld moeten
worden met paden/kassen samen met bijvoorbeeld kousenband en paprika. Voor deze laatste wellicht
een andere plant uit een andere plantenfamilie.
De vraag is, wanneer ging het bij de komkommers van GreenBonaire de tweede en derde keer fout?
Kan dit nog te maken hebben met een overmaat of tekort van bepaalde elementen? Symptomen gele
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koppen lijken ook op ijzergebrek, dit is destijds wel bijgegeven (100 gram/A-bak) maar is veel minder
dan later is gedaan (2 kg op A-bak). Vergelijkbare gele koppen bij basilicium zijn wel weggetrokken na
een grote ijzergift sindsdien.
Destijds was er ook een cherrytomatenteelt Moscatel, waar we ook gele koppen in kregen op
hetzelfde perceel. Kan dit ook aan ijzergebrek hebben gelegen?
Meer informatie over de bodem en het gewas is nodig om dingen uit te sluiten en harde conclusies te
kunnen trekken.
Aanbevelingen voor evt. onderzoek
Een onderzoek naar jaarrond telen van komkommer is gezien de waterkwaliteit op Curaçao (die
vergelijkbaar oogt als dat op Bonaire) en de goede ervaringen met betrekking tot jaarrond
komkommerteelt die op Curaçao al zijn opgedaan de moeite waard.
Het is goed om een afweging te maken voor welke rassen wordt gekozen. Een typisch Nederlandse
komkommer (pitloos), volledig vrouwelijk bloeiend, hoge productie. Of mag het ook een iets minder
smaakvol ras zijn met meer kans van slagen voor de jaarrond productie?
-

-

Er moet in het onderzoek ruimte zijn om rassen te vergelijken. Dit is de meest eenvoudige
manier naar verbetering. Hier in ieder geval een ras waar veel mee op Curaçao wordt
gekweekt als controle aanhouden en met een Nederlandse komkommer vergelijken. Dus
sowieso in de controles deze rassen. Lange types: Southern Delight en Summer top. Korte
types: Pontia en Paraiso
Er moet in het onderzoek ruimte zijn voor teeltwisseling. Met kousenband is al ervaring. Met
paprika is nauwelijks ervaring.
In het onderzoek zou ik de volgende factoren willen onderzoeken: productie per ras,
productkwaliteit. Planthoudbaarheid, uitvallers.
Het is goed om per maand of per 2 maanden een grond en wateranalyse in Nederland uit te
voeren. Bij slecht groeiende planten bladmonsters laten nemen.
Het zou mooi zijn als we de temperatuur registreren, hoe verhoudt dat zich tot de productie?
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