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Op de FowerTrials-locatie van 
Dümmen Orange in Rhein-

berg zijn ze op 30 mei alles in het 
werk zetten om zich in week 24 
optimaal te presenteren. De dag 
ervoor is door de hevige regenval 
enige terugslag geweest, maar dat 
baart niet tot zorgen. Op het be-
drijfsterrein gaat daar echter op 
deze dag niet de interesse naar uit. 
Genodigden krijgen de kans voor 
het eerst en laatst de nieuwe Eli-
te-locatie te bezoeken voordat die 
hermetisch wordt afgesloten voor 
buitenstaanders. Alleen eigen per-
soneel is dan onder strikte hygië-
nemaatregelen nog welkom.

Van 6 naar 1
Voor Rheinberg is gekozen om het 
risico voor pathogenen nog verder 
te verkleinen. „Als je bijvoorbeeld 
in het Westland gaat zitten, is het 
met al die gewassen vragen om 
moeilijkheden. De logistiek is er 
wel gunstiger, zodat even de Maas-
vlakte de revue is gepasseerd. Al 
gauw kwam echter Rheinberg in 
beeld”, licht Jaco van Straten, fyto-
sanitair manager, toe. 

In de nieuwe locatie worden alle 
moederplanten van het bedrijf ver-

Dümmen Orange optimaliseert Greencare procedure

SCHOON starten en blijven
Veredelingsbedrijven zitten net als de gehele keten in een duurzaamheidsmodus, vanuit zowel 

sterker eigen bewustzijn als vraag van kwekers en afzetkanalen. Greencare is de naam van de 

phytosanitare standaard die Dümmen Orange gebruikt om te zorgen dat kwekers een ziektevrij 

product kunnen krijgen. Met een nieuwe Elite-locatie in Rheinberg wordt de standaard verder ge-

optimaliseerd onder het motto: ’schoon starten, schoon blijven’.

Elke plant wordt in een eigen unit, een plastic bak, 
geteeld op een bewegend tafelsysteem. Zo zijn de 
planten individueel controleerbaar en bij eventuele 
ziektekiemen snel te verwijderen. 
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zameld, wanneer deze niet in het 
lab (in vitro) kunnen worden ge-
kweekt. Met Rheinberg komt ook 
de Elite-productie op een centrale 
plek te liggen en vervallen de ove-
rige vijf locaties waar de verede-
laar de productiestart van Elite-uit-
gangsmateriaal hanteerde. Nu kan 
de focus hier volledig op gericht 
zijn in een hightech kas. En met 
groeicapaciteiten. Het complex is 
nu 1 ha, maar kan groeien naar  
3,5 ha. De infrastructuur en de 
techniek is allemaal al gebaseerd 
op de maximale grootte. 

De kas waarborgt een ziektevrije 
productiestart voor alle Dümmen 
Orange potplanten, vaste planten 
en perkgoed. In een later stadium 
volgen de snijbloemen. „Dan is er 
nog een beperkte overcapaciteit. 
Capaciteit die gezien de normale 
groei en verwachte overnames 
snel te klein is. Binnen 1 tot 2 jaar 
is de eerste uitbreiding hoogst-
waarschijnlijk een feit”, schat Van 
Straten in.

Strikt gescheiden
De locatie is nagenoeg symme-
trisch gebouwd, waarbij het proces 
strikt is gescheiden in twee activi-
teiten: de quarantainefase (Q-fase) 
en een Elite-afdeling, genaamd de 
Library. Beide ruimten kan geauto-
riseerd personeel pas betreden na-
dat ze gedoucht hebben.

In het hele gebouw heerst een 
overdruk van 10 Pascal dat mede 
helpt insecten en ziekteverwek-
kers buiten te houden. Evenals dat 
elke plant wordt behandeld als een 
afzonderlijke hygiënische entiteit. 
Elke plant staat in een eigen unit, 
een plastic bak, en is individueel 
controleerbaar. De planten worden 
in de box geteeld op een bewegend 
tafelsysteem.

Q-fase
In de Q-fase wordt het plantmate-
riaal beoordeeld en getest op plan-

tenpathogenen met behulp van la-
boratoriumtests, bio-assays en 
visuele controles. Bij bio-assays 
wordt onder meer een zeer gevoeli-
ge waardplant geïnoculeerd met 
sap van te testen gewas. „Dit is ab-
soluut geen back-up van een labo-
ratoriumtest om te kijken of mate-
riaal ziektevrij is. Het is een vast 
onderdeel van ons hygiëneproto-
col, waar soms nieuwe pathogenen 
worden aangetoond waarvoor nog 
geen laboratoriumtesten zijn”, 
meldt Elitemanager Frans de 
Bloois.

Moederplantenbibliotheek
In de Elite-afdeling worden schone 
en geteste genetica gehandhaafd 
om de productielocaties te voor-
zien van ziektevrij gewaarborgd 
plantmateriaal. Oftewel de biblio-
theek (Library) waar alle moeder-
planten worden bewaard. 

De ruimte bestaat uit zes com-
partimenten waar verschillende 
klimaatregimes en irrigatiemetho-
den zijn te hanteren. De modern-
ste technieken zijn geïnstalleerd 
als assimilatiebelichting, verwar-
ming, schermdoeken, nevelinstal-
latie en een black-out system. Om 
de hygiëne in de kas te waarbor-
gen, is 95% van de technische in-
stallaties buiten de kas geplaatst. 
Daardoor hoeven monteurs de kas 
nauwelijks in om onderhoud te 
plegen. 

Verder dan Elite
Dümmen Orange laat zich binnen-
kort Naktuinbouw-Elite certifice-
ren. Vanwege meer duidelijkheid 
naar afnemers, niet omdat het hui-
dige Elitemateriaal minder is, be-
nadrukt Van Straten. Sterker, hij 
vindt het Greencareprogramma 
van de veredelaar verder gaan dan 
Elite: „Elite gaat uit van testen, 
Greencare van preventie door hygi-
enemaatregelen. Testen is achter-
uitkijken, hygiënemaatregelen 

vooruitkijken. Ons hygiëneprotocol 
voor stekmateriaal komt dichter in 
de buurt van de stringentere GS-
PP-normen die gelden voor zaadbe-
drijven.”

En hoe Dümmen Orange het 
doet, daarover is het bedrijf zeer 
open. „Met deze transparantie ho-
pen we het uitbannen van ziekten 
in de gehele sector op een hoger 
plan te tillen. Immers, veredelings-
bedrijven beconcurreren elkaar 
niet op plantenziekten”, vult de 
Bloois aan.

„Met deze nieuwe Elite-begin-
start in Rheinberg is 99,99% van 
het plantmateriaal ziektevrij. 100% 
is nu eenmaal niet te garanderen. 
Natuurlijk worden pathogenen ge-
constateerd, maar die worden di-
rect in de kiem gesmoord”, vertelt 
Van Straten. Onder meer door het 
telen in een eigen unit. Hij durft 
wel te beweren dat Dümmen Oran-
ge op dit moment het meest ge-
avanceerde hygiëneprotocol heeft 
van alle sierteeltveredelaars.

Onderdeel Greencare
Bloois wil nog kwijt dat ’Rheinberg’ 
een onderdeel is van het gehele 
Greencareprogramma. Op de stek-
productielocaties in voornamelijk 
Afrika en Centraal-Amerika zijn 
ook Elite-afdelingen met soortgelij-
ke hygiëneprotocollen die moeten 
zorgdragen dat schoon beworteld 
en onbeworteld stek de klant be-
reikt onder het motto: ’schoon 
starten, schoon blijven’.

T E K S T  e n B E E L D  Peter van Leth

Elite-locatie in Rheinberg: links van de ingang een Elite-afdeling, 
genaamd de Library. Rechts is de quarantainefase. Beide ruimten zijn 
strikt van elkaar gescheiden. 

Een solide  
investering
Een exact inves-
teringsbedrag 
voor de Elite-lo-
catie Rheinberg 
geeft Biense Vis-
ser, CEO Düm-
men Orange, 
niet prijs. Wel 
dat het een soli-
de investering is 
waarop niet is 
bezuinigd. „We 
nemen onze 
verantwoorde-
lijkheid voor het 
voorkomen van 
wereldwijde 
verspreiding 
van plantenziek-
ten."


