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Van der Meij is onderzoeker bij DLV Plant, 
(0172) 21 28 27/j.vandermeij@dlvplant.nl. Dorresteijn 
is adviseur bij DLV Plant, (0172) 21 28 27/ 
w.dorresteijn@dlvplant.nl.

Jeroen van der Meij en Wilco Dorresteijn

Het onderzoek werd gefinancierd door het  
Productschap Tuinbouw.

handeld) en de standaardbehandeling 
met Daconil (tabel 1). Van de gebruikte 
middelen zijn Mirage Plus, Flint, Ortiva 
en Folicur SC relatief nieuw. Daarnaast 
zijn Frupica, Spirit en Switch in 2008 
met proefontheffing getest. Deze drie 
middelen hebben pas dit jaar een toe-
lating gekregen.De eerste bespuiting is 
uitgevoerd op 22 juli 2008. Vervolgens 
zijn de planten iedere twee à drie weken 
bespoten.

In december is de eindbeoordeling uit-
gevoerd. Alle planten zijn beoordeeld 
op de mate van aantasting door tak-
sterfte. Daarbij is onderscheid gemaakt 
in ‘schoon’, ‘licht aangetast’, ‘gemid-
deld aangetast’ en ‘zwaar aangetast’.

Resultaten
Uit het onderzoek komt een aantal ef-
fectieve middelen tegen taksterfte in 
C. lawsoniana ’Ellwoodii’ naar voren 
(tabel 2). Van de onbehandelde plan-
ten was 57% niet aangetast door tak-
sterfte. Door de standaardbehandeling 
met Daconil waren nog minder plan-
ten aangetast: 70% was schoon.

Ook de middelen Mirage Plus, Or-
tiva, Captosan, Folicur SC, Spirit en 
Switch werkten minstens net zo goed 
als Daconil tegen taksterfte. Het nieu-
we middel Frupica, dat onlangs is toe-
gelaten tegen echte meeldauw en Bo-
trytis, bleek in deze proef onvoldoende 
te werken tegen taksterfte. Dat gold 
ook voor Flint.

Bij T. occidentalis ’Smaragd’ en  
J. communis ’Repanda’ zijn geen ver-
schillen tussen de behandelingen waar-
genomen. Dit jaar vindt er een vervolg-
onderzoek plaats. Dat kan voor deze 
twee coniferen meer duidelijkheid 
geven.� 

Eerder verschenen artikelen

Lees eerder verschenen artikelen over taksterfte 
op www.deboomkwekerij.nl.

Veelzijdigheid op Argentijnse boomkwekerij
Groenschrijver Emiel van den Berg was laatst op doorreis in Argentinië 
en ontdekte daar een van de grootste boomkwekerijen van het Zuid-
Amerikaanse land: Vivero de Lobos. Een kijkje bij het Argentijnse kweken, 
verhandelen en aanplanten van een bijzonder en gevarieerd sortiment.

Zo’n 100 km ten zuiden van Buenos Aires 
ligt Lobos. Een kleine stad die met zijn circa 
27.000 inwoners in schril contrast staat 
met de hoofdstad van Argentinië, waar zich 
inmiddels ruim 16 miljoen mensen hebben 
gevestigd. Lobos is stil, schoon en groen.

Net voor de Lobosafrit op de RN3 ligt 
boomkwekerij Vivero de Lobos. Van de 
snelweg kun je zo de stoffige oprit op rij-
den. Rond het pastelblauw geverfde kan-
toor staat een gevarieerd aanbod visu-
eel aantrekkelijke planten, waardoor de 
binnenkomende potentiële klant meteen 
wordt geprikkeld.

Muisstil
Het is er op deze zomerse maandag- 
middag, begin februari, akelig stil en ver-
koopmanager Oscar Coccaro verontschul-
digt zich meteen. „We zitten midden in de 
zomervakantie. En omdat de temperatuur 
vandaag boven de 35°C komt, hebben de 
paar mensen die nu werken, een vroege 
ochtenddienst gedraaid. Op de kwekerij is 
het daarom muisstil.’’

Sinds de van oorsprong Italiaanse Omar 

Proietto de boomkwekerij is gestart, is haar 
sortiment divers. Proietto begon met kleine 
bomen, heesters, fruit, coniferen en wat 
rozen. Alles opgekweekt in conservenblik-
ken en vervolgens verhandeld aan kleine 
kwekerijen en tuincentra.

Na 25 jaar vond de verhuizing naar de 
huidige locatie plaats. Pas de laatste 15 jaar 
is het bedrijf overgegaan op de opkweek 
van groot plantmateriaal. Omdat de markt 
daarnaar vroeg, sprong zoon Pascual, die 
het bedrijf ondertussen had overgenomen, 
in op deze teelt.

Inmiddels staat Vivero de Lobos in Ar-
gentinië bekend als specialist in groot 
materiaal, waarbij ook het afzetgebied is 
veranderd. Dat bestaat nu voornamelijk 
uit tuin- en landschapsarchitecten en par-
ticulieren.

Jaarlijks maakte het bedrijf een groei 
door, hoewel er een stagnatie was in de Ar-
gentijnse crisisjaren aan het begin van deze 
eeuw. „Toen konden we niet anders dan 
minder produceren en de kosten beperken. 
Bovenal wilden we zo ook al ons personeel 
behouden’’, legt Coccaro uit. 

Momenteel beslaat de kwekerij circa  

100 ha en er werkt 50 man personeel. Het 
hart van de kwekerij ligt rond Lobos, met 
enkele percelen op afstand. De voorraad 
planten telt circa twee miljoen stuks. Het 
sortiment omhelst bomen, heesters, conife-
ren, palmen, fruitbomen, vaste planten en 
siergrassen, maar bomen vormen het be-
langrijkste deel: ruim de helft van het totale 
aanbod. Vaste planten en siergrassen halen 
samen amper de 10%.

Tijdrovend
Er staan meer dan 300 verschillende 
plantensoorten, waarvan de meeste ter 
plekke worden opgekweekt. Sommige uit 
zaad, andere door stekken, enten of 
scheuren. „Deze manier van bedrijfsvoe-
ren is uiteraard tijdrovend, maar is uit 
noodzaak ontstaan. Kwekerijen die ge-
specialiseerd zijn in zaailingen of spillen, 

zijn in Argentinië amper te vinden.’’
De bomen van formaat groeien de eerste 

jaren nog in de vollegrond en worden later 
in plastic kuipen gezet, zodat ze jaarrond le-
verbaar zijn. Coccaro vertelt dat die kuipen 
voor het overgrote deel uit Italië komen. 
„Die zijn voor ons duur, en daarom halen 
we de bomen voor het afleveren uit de kuip 
en wikkelen we de kluit in folie.’’

Sinds enkele jaren experimenteert het be-
drijf ook met grote korven van stevig gaas, 
waarbij de binnenkant wordt bedekt met 
groen antiworteldoek. 

Jaarrond leveren is belangrijk voor het 
bedrijf. „Rond Buenos Aires verschijnen 
steeds meer barrios: afgeschermde wijken 
waar de rijken uit de stad zich settelen. Het 
zijn wijken met veel groen en daar is het hele 
jaar door vraag naar groot materiaal.’’

Een bezoek aan Nordelta, een complex 
van diverse barrios waar vooral veel rijke 
voetballers wonen, verduidelijkt het ver-
haal van Coccaro. Voor en na de met slag-
bomen en camera’s bewaakte entree, staan 
grote rijen metershoge palmen. Even later 
overgaand in nog grotere geelbloeiende 
Peltophorum dubium. „Vorige week ge-

plant!’’, zegt Coccaro. Alleen de stevige 
steunpalen die de bomen omringen, beves-
tigen zijn wonderlijke uitspraak.

Ook bij de winkelcentra, sportcomplexen 
en schoolgebouwen in Nordelta valt de 
rijke aanplant van een divers scala aan 
bomen op. Op sommige plaatsen is voor 
meer bescheiden maten gekozen, maar op 
het aantal bomen is zeker niet bezuinigd. 
„Deze barrios behoren tot onze belangrijk-
ste afnemers.’’

Overdaad aan sierbomen
Een ander belangrijk afzetgebied van Vi-
vero de Lobos is het openbaar groen langs 
doorgaande wegen. Wie van Buenos Aires 
richting Lobos rijdt, valt dat zeker op. Langs 
de snelwegen liggen circa 25 m brede, strak 
gemaaide grasbermen, die vanaf de vlucht-
stroken zo op te rijden zijn.

Veel Argentijnen maken gebruik van deze 
groene ruimten waar een overdaad aan sier-
bomen voor schaduw zorgt. Ze zijn steeds 
groepsgewijs aangeplant, met aandacht 
voor de diverse sierwaarden. Eucalyptus-
soorten en Populus alba vallen op door hun 
grijze blad, Salix babylonica door zijn sier-
lijke treurvorm en vanwege de bloei staan 
er Jacaranda mimosifolia, Peltophorum 
dubium en Chorisia speciosa.

Een opvallende verschijning tussen al die 
bomen is Casuarina cunninghamiana: een 
van oorsprong Australische boom 

Vivero de Lobos kweekt onder andere 
palmsoorten, waaronder volgroeide 
exemplaren van Syagrus romanzoffiana 
in plastic kuipen. Onder schaduwdoek 
groeien diverse andere palmen.

Verkoopmanager Oscar 
Coccaro tegen de ver-
vaarlijk gedoornde 
stammen van Chorisia 
speciosa.

Meer dan 60 jaar oude exemplaren van 
Chorisia speciosa wachten op hun nieuwe 

bestemming. Vooral deze rozebloeiende 
soort is geliefd rond Buenos Aires. De 

crèmewitbloeiende C. chodattii komt veel 
minder voor.
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die veel in de omgeving van Buenos Aires 
groeit. Hij oogt als een conifeer maar be-
hoort tot de loofbomen. „De soorten uit dit 
oude plantengeslacht zijn hier traditioneel 
veel voor het hardhout aangeplant. Mo-
menteel kweken we Casuarina veel voor 
boerenbedrijven op het platteland, omdat 
de boom zeer windbestendig is.’’

Een wandeling over de kwekerij laat 
opvallend grote aantallen Casuarina zien 
in veel verschillende maten. „Budgettech-
nisch lopen niet alle beplantingsprojecten 
in Argentinië even soepel. Het komt nogal 
eens voor dat de afnemer uiteindelijk een 
kleinere maat kiest dan aanvankelijk ge-
pland.’’

Bezuinigd
Een voorbeeld van een project waar aan het 
einde van de rit op de bomen is bezuinigd, 
is te zien in havengebied Puerto Madero. 
Het grote openbare park dat daar is aan-
gelegd, kende heel wat aanpassingen. Waar 
de architect in eerste instantie een groot 
aantal inheemse Enterolobium contortisi-
liquum had besteld, werd dit op de valreep 
veranderd in de veel goedkopere Fraxinus 
americana.

Dat is volgens Coccaro iets waar kwekers 
geregeld mee te maken hebben. Het is ook 
in de hoofdstad op meerdere plaatsen terug 
te zien. „Plataan en es zijn in Buenos Aires 
veelgebruikte bomen. Niet alleen vanwege 
de prijs, maar simpelweg ook omdat bloei-
ende bomen vaak als lastig worden gezien. 
Is de bloei voorbij, dan veroorzaken ze vol-
gens veel mensen te veel overlast.’’

Coccaro noemt verder het gebrek aan 
kennis als reden, dat de vraag vanuit de 

Meer foto’s

Bekijk meer foto’s uit Argentinië op  
www.deboomkwekerij.nl.

markt vaak het gangbare aanbod betreft. 
„De opleidingen in het groene vak hier 
zijn uiterst bescheiden. Daarnaast hebben 
veel mensen die in het groen werken, geen 
enkele groenopleiding gevolgd, die leren 
vooral in de praktijk. Daarom willen we 
onze website flink uitbreiden met informa-
tie voor afnemers.’’

De verkoopmanager vertelt dat er ook een 
samenwerking is met de gemeente. Vivero 
de Lobos organiseert gratis cursussen voor 
iedereen die in het groen werkzaam is. Daar 
is veel interesse naar. „De mensen hier zijn 
erg leergierig.’’

Verder neemt de kwekerij ook ruim-
schoots de tijd voor tuin- en landschaps-
architecten die het bedrijf bezoeken. „Ook 
bij hen is de plantenkennis soms matig. 
Door onbekendheid kiezen ze steevast het-
zelfde.’’

Afzet gebeurt ook over de grens, aldus 
Coccaro. „Onze buurlanden hanteren wel 
vaak strengere regels dan Europa. Vooral 
Uruguay, dat qua afstand een goede klant 
zou kunnen zijn, is heel moeilijk.’’

De meeste export gaat daarom naar 
Frankrijk, Italië en Spanje, en behelst voor-
namelijk palmen. Maar Europese kwa-
liteitseisen liggen hoger dan Argentijnse 
eisen, waardoor het bedrijf extra goed moet 
letten op de gezondheid en de vorm van de 
plant. „De planten worden preventief ge-
spoten en groeien niet in potgrond, maar 
in een speciaal substraat. Onze productie 
wordt maandelijks gecontroleerd door een 
overheidsdienst.’’

Gunstig
Dat het Europese groeiseizoen in de Argen-
tijnse winter valt, is gunstig voor Vivero de 
Lobos. „Wordt het hier rustig op de kweke-
rij, dan begint de vraag uit Europa.’’

Ondanks dat Argentinië voor Europese 
begrippen goedkoop is, zijn de planten 
van Vivero de Lobos geen koopjes. Cocca-
ro legt uit dat de kosten voor export hoog 
zijn. „Denk daarbij aan alle speciale zorg 
voor, tijdens en na het transport.’’

De meeste contacten in Europa worden 
onderhouden door bedrijfseigenaar Omar 
Proietto, maar Coccaro zelf is ook al twee 
keer in Europa geweest. Het accent ligt 
daarbij steeds op het bezoeken van kwe-
kerijen waar de Argentijnen van kunnen 
leren. „We kijken in eerste instantie hoe 
we de kwaliteit van onze eigen productie 
kunnen verbeteren, om zo onze concur-
rentiepositie op de lokale markt te verster-
ken.’’� 
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Van den Berg is freelancejourna-
list voor De Boomkwekerij, boomkwekerij@hortipoint.nl.

Emiel van den Berg

Volwassen exemplaren van Phoenix canariensis staan scheef geplant in grote manden. 
„Sommige tuin- en landschapsarchitecten gebruiken deze op plaatsen waar behoefte is 
aan markante solitairvormen’’, aldus Oscar Coccaro.

Naast veel bomen, kweekt Vivero de Lobos ook gezaaide coniferen, waaronder 
deze Pinus pinea en ‘Pinus maritimo’. De laatste is de Argentijnse naam voor Pinus 
maritima, tegenwoordig officieel Pinus pinaster.

Buitenland




