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Hoorzitting Milieukeur
Stichting Milieukeur heeft een hoorzitting georganiseerd
over de herziening van het Milieukeurschema plantaardige

producten uit de open teelt. Aan de orde komen algemene
eisen voor alle productgroepen, specifieke eisen voor de

verschillende productgroepen, innovaties op het gebied
van het beperken van emissies van gewasbescherming
en de uitspoelÍng van nutriënten en herziene lijsten voor
bestrij din gsmiddelen.
De hoorzitting vindt op woensdag L4 november plaats
in Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen. De aanvang is
10.00 uur.Aanmelden kan per mail (smk@smk.nl).Voor
vragen kan contact worden opgenomen met Frans Pladdet

(fpladdet@smk.nl). <

Roland van deÍ Werf

Nieuw automatisch heÍmobiel
Het bedrijf

ïller

LeeÍtijd:42

brengt een

nieuw apparaat op de markt om

Plaats: Boskoop

Opleiding: Metaalbewerkin g

5oÍiment:Skrmm ia, Salix en Ceanothus

Bedrijf: Boomkwekerij

0ppetvlakte:2,5

Roland van der WerÍ

ha

ruggen en spieren te sparen bij

tilwerk. De Tiller is een kruising
tussen een elektrisch aangedreven steekwagen en een lichte
heftruck. Het automatische
hefmobiel won de eerste prijs in
een uitvinderswedstrijd van het
tv-programma'Bij ons in de bv'.
Meer informatie: tiller.eu. <
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Boskoop, DLV Plant
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14 november Spuitlicentiebijeen-

Venray, Evenem
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29 november, 1 Íebruari Spuit-

Zuidlaren, 0LV Plant

licentiebijeenkomst

14 november Hoorzitting Milieu-

Saasveld, D[v Plant
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18 december Workshop snoeien

open teelt

van laan- en sierbomen NakTuin-

Driebergen, Antropia

bouw

15 november, 6 december,

Locatie nader te bepalen

0irschot,

DLV

Plant

15, 20, 22, 28 nouember, 6, 1 3,
19 december Verlenging spuit-

licentie
Hazerswoude Dorp, AgroPoli
21 november, 24 januari Spuitli-

centiebijeenkomst

lottum, DIV Plant
22 november Spuitlicentiebijeen-

komst

Buitenland:
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november IPM Dubai

Dubai, World Trade Center
22 t/m 25 januad IPM Essen

Duitsland, Essen
5 en 6 maail tlorall voorjaarsbeurs

België, Gent
20 en 21 augustus Florall najaars-

beurs
Belgiê, Gent

0pheusden, D[V Plant
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Meer inÍormatie op'

boomkwekerij.nl/agenda

,,Het rneest unieke is de sterke
groeikracht en de grote hoeveelheid bessen. De plant heeft een
sterke groei waardoor hry in een
relatief korte tijd een flinke plant
maakt."
Waar komt' Pabella' vandaan?
,,lk heb'Pabella' gevonden als
sport van Skimmia japonica
'Rubella' op mijn kwekerij. De
plant viel op door haar vrouwelijke bloei, terwijl' Rubella' alleen
mannelijke bloemen heeÍt."

Hoe komt u aan de naam?
,,lk heb de plant negen jaar geleden gevonden. Het duurt even

Bijdragen voor de service-paginat kunnen w0Íden gestuurd naar Redactie'De
Boomkwekerif i t.a.v. Ingrid HoÍÍsrholte,
Postbus 9324, 2300 PH leiden, e-mail:

ihoÍÍscholte@hortipoint.nl.

je

een partij hebt opgebouwd en in die tijd hebben we
de plant in groei en teelt gevolgd.
Vorig jaar was de partij voldoende
voordat

10, 15 januari 5puitlicentiebijeen-

komst

Wat is er opvallend aan uw
nieuwe SkimmÍa'PabeIIa'?

om de plant op de markt te brengen. Mijn vader is in 2010 overleden en ik wilde hem vernoernen,
want we hebben twintig jaar
samengewerkt. /e moet natuurlijk
ook een pakkende naam hebben.
'Pabella'is een verwijzing naar
mijn vader (pa) en de oorsprong
van de plant' Rubella'.

tt

Heeít u de plant beschermd?
,,Ja, de plant is dusdanig uniek

dat ik verwacht dat kwekersrechtelijke
bescherming loont. We hebben zelfs
het dna laten vastleggen."

HeeÍt u het kwekersrecht zelf aangewaagd?
,,Het kwekersrecht staat wel op onze
naam, maar ik heb het aanvraagtraject door Ronald Houtman laten doen.
Hijweet precies welke informatie
nodig is, welke formulieren er rnoeten
worden ingevuld enzovoort. lk heb
nog nooit eerder een nieuwigheid
gevonden en in de markt gezet."

Geldt dat ook voor andere stappen
van de introductie?
,,Ja, ook bij het verzinnen van een
naam en het ontwerpen van een etiket. Bij al die stappen is het prettig
om mensen om je heen te verzameIen die

je kunnen helpen.

Soms om
dingen echt over te pakken en soms
orn te kunnen sparren over ideeën."

Bent u de enige die'Pabella'kweekt?
,,lk heb twee besskimmia-kwekers
gevraagd of ze interesse hebben en
die zijn wel enthousiast. Een bes-

skimmia is anders kweken dan een
bloemskimmia. Voor mijis besskimmia nieuw, en ik hoop van hen te
leren hoe ik de teelt verder kan optimaliseren. Eovendien is de vraag te
groot, dat moet je niet allemaal zelf

willen doen./e rnoet risico's spreiden."

