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VOLLEGRONDSGROENTEN KOERIER
Camera-gestuurd schoffelen in ijsbergsla
Peter Schraven van tuinbouwbedrijf Compliment BV. in Volkel (N-Br.) schoffelt eind juni een
perceel ijsbergsla in de buurt van Odiliapeel.
Omdat de schoffels niet diep genoeg door de
grond gaan, draait hij het steunwiel van zijn
camera-gestuurde schoffelmachine een paar
centimeter naar beneden. ,,Door de droogte
willen de schoffels moeilijker de grond in dan
anders. Zeker op dit lemige stuk moet ik regelmatig even van de trekker af om de machine
bij te stellen'', vertelt hij.
Schraven werkt nu voor het vierde jaar met de
camera-gestuurde Robovator, een machine
waarmee niet alleen tussen de rijen, maar ook
in de rijen wordt geschoffeld. Elk rij beschikt
over een camera die het onkruid onderscheid
van het gewas. De achterop gemonteerde
schoffels gaan razendsnel om het gewas heen
en weer en verwijderen het onkruid. Behalve in
ijsbergsla, wordt de machine ook in radicchio
rosso, bleekselderij en Chinese kool ingezet.
Voor de laatste twee gewassen - die vier in
plaats van vijf gewasrijen per bed hebben moet één schoffelelement naar boven worden
geplaatst.
Bekijk ook de beeldreportage op pagina 4 en 5.

'Knolselderij steeds belangrijker inbouwplan'

Focus op duurzame
koolteelt

Kees Vrolijk in Fijnaart (N-Br.) heeft zich de afgelopen jaren flink
gespecialiseerd in de teelt van knolselderij. Het gewas krijgt bij
hem de beste plek in het bouwplan en elk seizoen wordt er wel
weer wat geschaafd aan de bemesting en de gewasbescherming.
,,Door knolselderij minder als akkerbouwgewas en meer als
groentegewas te benaderen, hebben we de laatste jaren duidelijk
minder kwaliteitsproblemen'', zegt hij.

Proeftuin Zwaagdijk doet in het project 'Naar een duurzame koolteelt' onderzoek naar kansrijke systemen en
strategieën om de koolteelt naar een hoger en duurzamer
plan te tillen.

,,Op dit bedrijf hebben we een lange geschiedenis met het gewas

Onderdelen van deze systemen zijn weerbaardere rassen, het

knolselderij. We telen het al drie generaties lang - in goede en in slechte

op gang brengen van plantweerbaarheid door biostimulanten,

tijden. En de laatste jaren is het gewas alleen maar belangrijker geworden,

waarschuwingssystemen en het gebruik en stimuleren van

vooral sinds de uien en de wortels vanwege matige rendementen uit
nodig hebt. De teelt kost dus geld en dat is ontzettend jammer.''

natuurlijke vijanden en biologicals, vertelt Ingrid Commandeur,

Kees Vrolijk schetst in een paar zinnen welke rol knolselderij op zijn bedrijf

Beste plek in bouwplan

deze onderwerpen leven onder kooltelers. Wij proberen de

vervult. De afgelopen jaren is het areaal flink gegroeid, tot 38 hectare dit

Hoewel de prijzen dit jaar flink tegenvallen, blijft Vrolijk volop investeren in

seizoen. Toch aarzelt hij om hier trots op te zijn, want de uitbreiding - die

de teelt en krijgt deze de beste plek in het bouwplan. Zo is de voorvrucht

op meer bedrijven in zijn regio heeft plaatsgevonden - heeft dit jaar dui-

altijd graan, zodat de grond voorafgaand aan de teelt maximaal rust

delijk zijn weerslag op de prijsvorming. Hij vertelt: ,,De laatste jaren is het

krijgt. Ook aan de bemesting wordt voortdurend gesleuteld, onder meer

areaal knolselderij telkens met zo'n 100 tot 150 hectare gegroeid naar

aan de hand van bladsteeltjesonderzoek. ,,We zijn continu aan het

ruim 1900 hectare nu. Daarmee hebben we min of meer de grens bereikt

schaven met granulaten en vloeibare meststoffen en dat heeft duidelijk

van wat de markt aankan. Maar afgelopen seizoen kwam daar ook nog

effect op de kwaliteit. Door knolselderij minder als akkerbouwgewas

eens bij dat de opbrengsten zo'n 10 procent hoger waren dan normaal.

te benaderen en meer als groentegewas, hebben we de laatste jaren

Die twee zaken samen zijn gewoon teveel voor een goede prijsvorming.

duidelijk minder kwaliteitsproblemen.''

het bouwplan zijn verdwenen. Samen met aardappelen is knolselderij

adjunct-directeur van Proeftuin Zwaagdijk. ,,We merken dat

absoluut de kurk van het bedrijf.''

kennis die we uit het project halen zoveel mogelijk op open
dagen/avonden te laten zien en te verspreiden. We willen met het
project grote stappen maken in de verduurzaming van gewasbescherming in de open teelten.''
'Duurzame koolteelt vraagt om gedegen onderzoek',
lees verder op pagina 6.

Op dit moment (half juni, red.) brengen alleen de beste knollen voor de
versmarkt - met de juiste maatsortering en residunorm - tussen de 10 en

'Nieuwe middelen zeer welkom om ziekten en onkruiden de baas te

13 cent per kilo op, terwijl je voor een goed rendement eigenlijk 18 cent

blijven', lees verder op pagina 3.
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IPM CENTRAAL OP VOLLEGRONDSGROENTEN PLATFORM

'MILIEUKEUR LAAT JE ANDERS NAAR GEWASBESCHERMING KIJKEN'

6

4

Meld u aan voor onze nieuwbrief via agro.bayer.nl/nieuwsbrief.
Of volg ons op Twitter en Facebook: BayercropNL.

SIVANTO PRIME: WELKOME AANVULLING TEGEN LUIS

'ALLE MIDDELEN TEGEN TRIPS ZIJN WELKOM'
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'NOG VEEL RUIMTE VOOR VERBETERINGEN IN WITLOFTEELT'

'Bestrijding Sclerotinia en Phytophthora blijft een uitdaging'
De witlofsector draait al jaren erg moeizaam. De markt blijft maar krimpen en de prijzen zijn veelal matig tot slecht. Daarnaast
moeten telers het ook nog eens met steeds minder gewasbeschermingsmiddelen doen, wat vooral tegen ziekten als Sclerotinia en
Phytophthora een behoorlijke uitdaging is. Vollegrondsgroenten Koerier sprak erovermet Bart Hesen, directeur van adviesbureau
ChicoGrow in Montfort (Lb.). Hij vindt dat de sector meer moet innoveren, óók binnen de bestrijding van ziekten en plagen. ,,We
moeten meer aan de slag met zaken als plaagmonitoring, plantweerbaarheid en het inzetten van groene middelen. Dat is wennen,
maar onontkoombaar om de teelt toekomstbestendig te houden.''
Om te beginnen: wat doet uw bedrijf ChicoGrow precies?

Als ik u goed beluister zouden meer telers Contans moeten

,,Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen witloftelers en witloftrek-

gebruiken...

kers bij alle facetten van de teelt. Dat wil zeggen: vanaf het uitzaaien van

,,Ja, wat mij betreft moeten we ons de komende jaren meer gaan rich-

het zaad tot en met de oogst van de kroppen. Onze klantenkring bevindt

ten op vergroening van de gewasbescherming. We hebben met Luna

zich vooral in Nederland, met als zwaartepunt de Flevopolders, Zeeland,

Privilege weliswaar een prachtig middel in handen tegen Sclerotinia,

West-Brabant en Flakkee, waar zich de meeste professionele teelt- en

maar wie garandeert ons dat we daar over pakweg vijf jaar nog steeds

trekbedrijven bevinden. Daarnaast zijn we ook actief bij bedrijven in

gebruik van kunnen maken? In Duitsland is het middel bijvoorbeeld niet

Duitsland, België en Zwitserland.''

toegelaten en zitten de telers daar behoorlijk met de handen in het haar
na het wegvallen van iprodion. Er is nu een noodprocedure opgestart

Wat zijn op dit moment de belangrijkste knelpunten in de

om Luna alsnog voor de praktijk beschikbaar te krijgen, maar zoiets is

witlofteelt?

natuurlijk alles behalve een ideale situatie. Om de afhankelijkheid van

,,Die bevinden zich toch vooral op het vlak van ziekten en plagen, en

chemische middelen te verminderen moeten we daarom nú aan de slag

dan met name de bestrijding van Sclerotinia en Phytophthora. Om met

met groene middelen zoals Contans en Serenade (tegen meeldauw,

de eerste te beginnen: Sclerotinia duikt de laatste jaren steeds vaker

red.). Deze middelen hebben hun nut inmiddels bewezen - vraag het

Bart Hesen is directeur van adviesbureau ChicoGrow in Montfort

en ook steeds onverwachter op. Waardoor dat komt, weten we niet

maar eens aan biologische telers - en het is zonder meer raadzaam om

(Lb.). ChicoGrow is gespecialiseerd in teeltadvisering van witlof

precies. Mogelijk speelt het steeds warmere en vochtigere klimaat in

er de komende jaren ervaring mee op te doen.''

(pennenteelt en trek).

U noemde ook Phytophthora als knelpunt binnen de teelt.

klus is - en met de huidige generatie 'minder sterke' insecticiden ook

Kunt u dat toelichten?

niet 100 procent waterdicht - zijn we wel erg tevreden over de resulta-

Hoe pakken telers de bestrijding van Sclerotinia aan?

,,Bij laat rooien onder minder goede omstandigheden zien we steeds

ten. In de vijf jaar dat we dit nu doen is er een kwart tot de helft minder

,,Tot afgelopen jaar werd hiervoor vrijwel standaard iprodion ingezet,

vaker Phytophthora optreden, met name in de kop. Phytophthora in

tegen mineervlieg gespoten dan voorheen. Volgende stap is om de

maar de toelating hiervan is dit jaar vervallen. Gelukkig is hiervoor - ik

de pen is vaak het gevolg van nattigheid in het veld. De schimmel ver-

waarnemingen op de vangbakken automatisch digitaal te registreren

mag wel zeggen: precies op tijd - het middel Luna Privilege voor in de

plaatst zich dan gemakkelijk via het water. Trekkers kunnen hiertegen

en vanuit het veld naar kantoor door te sturen. In België zijn ze daar al

plaats gekomen. De werking daarvan is minimaal gelijkwaardig aan

Fenomenal inzetten, een middel dat een redelijk goede werking heeft

vrij ver mee; wij houden deze ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.''

die van iprodion, zo hebben we in tal van proeven kunnen zien. Luna

tegen de schimmel.

Privilege is dus een ontzettend belangrijke aanwinst voor de sector;

Phytophthora in de kop heeft meestal te maken met slechte rooiom-

zonder dit middel zouden de problemen met Sclerotinia waarschijnlijk

standigheden. Het rooien en reinigen gaat zwaarder, waardoor er snel-

Waarom?

nog veel groter worden.

ler wondjes en daardoor infecties ontstaan. Deze infecties laten zich

,,Door het geleidelijk wegvallen van overheidssteun is het witlofon-

Daarnaast hebben telers ook nog de mogelijkheid om Contans te

meestal pas tijdens de trek zien, waardoor er tot ver in het trekseizoen

derzoek in Nederland zo goed als stil komen te liggen. Voor nieuwe

gebruiken. Dit middel van biologische oorsprong bevat een schimmel

behoorlijke schade kan ontstaan. Om schade op tijd op te merken is het

ontwikkelingen in witlof moet je tegenwoordig naar België en Frankrijk,

die parasiteert op de scleroten van de sclerotinia-schimmel. Omdat

raadzaam om proeftrekken uit te voeren. Daardoor worden besmette

waar bedrijven en onderzoeksstations zich nog volop bezighouden met

Contans preventief en liefst ook in bouwplanverband - dus feitelijk elk

partijen vroegtijdig gesignaleerd en kunnen ze zo nodig als eerste wor-

innovaties rondom de teelt. Zo worden in Frankrijk nog nieuwe witlof-

jaar - toegepast moet worden, zijn er niet zo veel telers die hiervoor

den opgemaakt. Middelen tegen Phytophthora in de kop zijn eigenlijk

types ontwikkeld, zoals het frisée-type barbucine. Daardoor krijgt witlof

kiezen. Bovendien is de behandeling vrij kostbaar en is de werkingsze-

niet, al heeft het onlangs toegelaten Pythium-middel Previcur Energy

in ieder geval een frisser en hipper jasje. Hoewel dit nog niet direct heeft

kerheid minder groot dan van een penbehandeling met een chemisch

mogelijk ook enige werking tegen Phytophthora. Misschien kunnen we

geleid tot een grotere consumptie, zijn het wel ontwikkelingen die witlof

middel. Toch ik zie de laatste jaren wel een verhoogde belangstelling

hier dus iets mee...''

uit de hoek van oubollige groenten kan halen en het hele segment op

Nederland hierbij een rol. Feit is echter dat de bestrijding van Sclerotinia
voortdurend aandacht vraagt van de telers.''

Tot slot: U roept op tot meer innovatie binnen de sector.

kan tillen. Het idee dat witlof alleen met ham en kaas uit de oven gegeten

voor Contans. Vooral bedrijven met sclerotinia-gevoelige percelen merken dat ze met dit middel de ziekte preventief kunnen afremmen. Op

Hoe zit het met plagen in witlof; wat is daar het grootste pro-

kan worden, moeten we hoe dan doorbreken. Dat kan alleen door meer

deze manier zijn ze niet geheel afhankelijk van een pennenbehandeling

bleem?

te innoveren en meer met de toekomst bezig te zijn.

en doe je zogezegd ook iets aan de 'voorkant' van de teelt. Bovendien

,,De grootste lastpost is en blijft de witlofmineervlieg, al hebben we die

Gelukkig hebben we vorig jaar de weg omhoog weer gevonden met de

kan het - met het oog op het steeds dunner wordende pakket chemi-

de laatste jaren redelijk onder controle kunnen houden. Na het wegvallen

oprichting van de witlofcoöperatie Witcop. Daarmee kunnen we weer

sche middelen - geen kwaad om eens wat ervaring op te doen met een

van dimethoaat in 2013, hebben wij vol ingezet op monitoring van de

wat nieuw onderzoek financieren. Daarnaast hebben wij samen met

groen middel als Contans.''

mineervlieg. Jaarlijks zetten we tussen de 20 en 25 telplaatsen uit in alle

Vollegrondsgroente.net en Logiq Assist het witlofplatform opgericht. Op

belangrijke pennenteeltgebieden, zoals de Noordoostpolder en West-

deze proefveldjes krijgen toeleveranciers de mogelijkheid om proeven en

Brabant. Hierdoor kunnen we in een straal van vijf kilometer rondom

demo's aan te leggen die wij begeleiden en beoordelen. Dit jaar liggen er

de telplaatsen vrij nauwkeurig aangeven of - en zo ja - wanneer er een

vijf schillende proefobjecten die hopelijk allemaal iets bij kunnen dragen

bespuiting gewenst is. Hoewel dit al met al een behoorlijke tijdrovende

aan de toekomst van de teelt.''

ADVERTORIAL

DE NATUURLIJKE KEUZE IN VOLLEGRONDSGROENTEN
• 	Brede werking tegen veel schimmels zoals
Alternaria, Sclerotinia, meeldauw en Botrytis
•	Werking op basis van verschillende
werkingsmechanismen
• Veiligheidstermijn: nul dagen
•	Sleutelproduct in resistentie- en
residumanagement
•	Brede toelating in vrijwel alle land- en
tuinbouwgewassen.
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IPM centraal op Vollegrondsgroenten Platform
Het Vollegrondsgroenten Platform van Bayer is inmiddels een begrip onder adviseurs en distributeurs in de vollegrondsgroenteteelt. Elke twee jaar trekken de demovelden in Etten-Leur (N-Br.)
enkele honderden bezoekers. Dit jaar staat IPM - ofwel geïntegreerde gewasbescherming centraal,
met daarin veel aandacht voor de bestrijding van insecten. Crop Advisor Stefan van Heist benoemt
alvast de meest in het oog springende demoproeven, die eind september/begin oktober tijdens
bezoekersdagen te zien zijn.

Spruitkool
In spruitkool staan de bestrijding van trips en witte vlieg centraal. En dan met name de vraag: hoe kunnen we
de beschikbare middelen hiervoor zo effectief mogelijk inzetten? In de trips-demoproef zijn daarvoor een groot
aantal bestrijdingsschema's uitgezet met diverse pyrethroïden, selectieve middelen en biologische middelen.
Ook zijn er objecten zonder zaadcoating en schema's waarbij op basis van waarnemingen wordt ingegrepen.
,,Doel is vooral om de beste combinaties van selectieve en biologische middelen eruit te pikken. Want daar
gaat het de komende jaren hoe dan ook naar toe'', aldus Van Heist.
In de demoproef met witte vlieg wordt gezocht naar de optimale positionering van het middel Movento en
de plaatsing van andere middelen daar rond omheen.,, Met verschillende toepassingsmomenten willen we
laten zien wat de gevolgen zijn'', legt Van Heist uit. Rondom de twee behandelingen met Movento - die juli en
augustus worden uitgevoerd - worden een aantal pyrethroïden en biologische middelen ingezet. Hieruit moet
onder meer duidelijk worden wat de negatieve gevolgen zijn van de inzet van pyrethroïden op nuttige insecten

Stefan van Heist is Crop Advisor Vollegrondsgroenten bij Bayer.

(en omgekeerd: de positieve effecten van biologische middelen op nuttigen). De nuttige insecten kunnen
tripsvrij te houden. ,,Behalve zicht op de verschillen tussen pyrethroïden en Flipper, hopen we hier ook we de

onder meer gevonden worden in een speciaal hiervoor aangelegde bloemenrand.

discussie rond biologische middelen los te krijgen. Wat doen ze? Wat kunnen ze? En waar plaatsen we ze?''

Peen
In peen is een uitgebreide fungicidenproef aangelegd, waarbij verschillende middelenschema's tegen

Sla

Alternaria, Sclerotinia en echte meeldauw met elkaar worden vergeleken. ,,Toch is deze proef niet alleen

Bij de proef in sla draait het vooral om de inzet van Sivanto Prime, dat onlangs is toegelaten in deze teelt.

bedoeld om de prestaties van de schema's te bespreken. Wat ons betreft mag de proef ook fungeren als een

,,Omdat zaadcoatings met insecticiden tegen luis volgend jaar niet meer mogen, proberen we de planten

soort discussie-object rondom residuen'', zegt Van Heist. Hij vertelt dat Bayer met Rudis en Luna Experience

in hun beginperiode te beschermen met een vroege gewasbespuiting met Sivanto Prime. Dit middel heeft

twee ijzersterke middelen in huis heeft tegen schimmels in peen, maar dat sommige buitenlandse afnemers nu

voldoende lengtewerking om de planten de eerste weken luisvrij te houden, waarna Movento het vervolgens

zodanige bovenwettelijke eisen stellen dat er terughoudendheid kan ontstaan om deze middelen te gebruiken.

over kan nemen. Dat willen we in deze proef laten zien'', aldus Van Heist.

,,De vraag is nu: hoe gaan we hiermee om? Welke afwegingen maken we om enerzijds aan de wensen van

Kruiden

afnemers te voldoen, maar anderzijds ook een kwaliteitsproduct te willen leveren?''

Naast nog een aantal objecten in prei, stamslabonen en tuinbonen komen dit jaar ook bieslook en peterselie

Sluitkool

op het platform aan bod. In beide teelten ligt een fungicidenproef - met name tegen meeldauw en roest - waar-

Ook in sluitkool staat de bestrijding van trips centraal, waarbij het opnieuw draait om de positionering van

bij verschillende chemische schema's worden vergeleken met een volledig biologisch schema met Serenade

Movento. Van Heist: ,,Movento kan het beste tijdens de bolvorming worden toegepast, omdat de actieve

en nog een experimenteel biologisch middel. ,,Een aantal kruidentelers werkt al succesvol met het middel

stof dan maximaal in de bol wordt opgenomen. We willen laten zien dat de werkingsduur dan het langst is.''

Serenade; in deze proeven willen we vooral laten zien hoever je met biologische middelen kunt komen'', zo

In het vervolg van de proef worden Decis, Calypso en het biologische middel Flipper ingezet om het gewas

besluit Van Heist.

VERVOLG VAN VOORPAGINA

'NIEUWE MIDDELEN ZEER WELKOM OM ZIEKTEN EN
ONKRUIDEN DE BAAS TE BLIJVEN'
Ook op het gebied van gewasbescherming wil Vrolijk vooruit en is hij

de baas kunnen. Bij Sclerotinia was dat tot voor kort allemaal wat las-

goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe middelen.

tiger, vooral omdat het overgrote deel van de middelen onvoldoende

Binnen de onkruidbestrijding zorgt vooral het wegvallen van de werk-

duurwerking hebben.'' Met de komst van Luna Sensation - dat vorig

zame stof linuron voor een nieuwe uitdaging, zo vertelt hij. ,,We hebben

jaar werd toegelaten in de teelt - lijkt dat probleem echter opgelost.

nu geen goed contactherbicide meer en moeten het voorlopig met

Van dit middel is bekend dat het een lange duurwerking heeft op zowel

bodemherbiciden doen. Dat brengt risico's met zich mee, vooral wan-

bladvlekken als Sclerotinia.

neer het lang droog blijft. Het is dus zaak om het beschikbare pakket

Omdat Sclerotina afgelopen jaar geen groot probleem was, durft

aan bodemherbiciden zo slim en efficiënt mogelijk in moeten zetten.''

de akkerbouwer nog geen al te harde uitspraken te doen over de

Een aanwinst op dit vlak is de recente toelating van Challenge. Vooral

werking van Luna Sensation. ,,Daarvoor willen we eerst zelf ervaren

de relatief lange werkingsduur kan het middel een duidelijke meer-

hoe sterk het middel is, al weten we vanuit andere groenteteelten dat

waarde geven, zo verwacht Vrolijk, die het middel dit jaar samen met
Stomp® en Centium® aan de basis heeft ingezet. Over de daadwer-

Sclerotinia aanmerkelijk beter onder controle gehouden kan worden

kelijke resultaten durft hij nog niets te zeggen. ,,Hoe langer de grond

Hoewel de duurwerking een groot pluspunt is, vindt Vrolijk het jammer

een beetje vochtig blijft, hoe langer Challenge het volhoudt. Over een

dat Luna Sensation twee werkzame stoffen bevat. ,,Met de steeds

paar weken zullen we zien wat het resultaat is.'' Hoe dan ook ziet hij

strenger wordende residu-eisen kan dat een nadeel zijn. Sommige

Challenge als een aanwinst voor de teelt. ,,We hebben alle bodem-

afnemers eisen dat er maximaal drie werkzame stoffen gebruikt wor-

herbiciden nodig om het gat van linuron te vullen. En: hoe langer ze

den met een residu-som van maximaal 70 procent. In zo'n geval kun

werken, hoe beter het is.''

je met Luna Sensation wat in de knel komen.'' Niettemin verwacht

dan voorheen.''

de akkerbouwer dat het middel de komende jaren een tamelijk vaste

Sclerotinia

plaats krijgt in het spuitschema. ,,Want ondanks dat minpuntje van

Voor wat betreft de schimmelziekten zijn Sclerotinia en bladvlekken-

twee werkzame stoffen is Luna Sensation gewoon té sterk om links

ziekte de grootste lastposten in knolselderij. Maar de één is wel mak-

te laten liggen.''

Kees Vrolijk heeft een akkerbouwbedrijf van ca. 300 hectare in

kelijker onder controle te houden dan de ander, weet Vrolijk. ,,Tegen

Fijnaart (N-Br.). Aardappelen en knolselderij zijn de belangrijkste

bladvlekkenziekten hebben we op dit moment een tamelijk breed

Stomp® is een geregistreerd handelsmerk van BASF Agro.

pakket middelen ter beschikking, waardoor we deze ziekte vrij goed

Centium® is een geregistreerd handelsmerk van Belchim.
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gewassen op het bedrijf. Dit seizoen teelt Vrolijk 38 hectare knolselderij voor de versmarkt.

IJSBERGSLA

PLANTEN, SCHOFFELEN EN OOGSTEN IN BEELD
TUINBOUWBEDRIJF COMPLIMENT BV. IN VOLKEL (N-BR.) TEELT JAARLIJKS ZO'N 150 HECTARE IJSBERGSLA. VOORAL
IN DE MAAND JUNI IS HET TOPDRUKTE OM ALLES OP TIJD GEZAAID, GESCHOFFELD EN GEOOGST TE KRIJGEN.
VOLLEGRONDSGROENTEN KOERIER LIEP EEN MIDDAG MEE EN BRACHT DE WERKZAAMHEDEN IN BEELD.
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FOTO 1 - In juni wordt er zo'n drie dagen per week ijsbergsla
geplant. Per dag kan met deze machine ongeveer twee hectare
worden geplant.
FOTO 2 - De plantmachine wordt gevuld met kratten met perspotjes. Per hectare worden er 85.000 plantjes uitgezet.
FOTO 3 - Voor een goede start van de plantjes wordt er een
beetje KAS in de rijen meegegeven.
FOTO 4 - Compliment beschikt over een camera-gestuurde
schoffelmachine (Robovator). Hiermee kan niet alleen tussen
de rijen, maar ook in de rijen (dus tussen de planten) worden
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geschoffeld.
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FOTO 5 - Elk rij heeft een camera die het onkruid onderscheid
van het gewas. De achterop gemonteerde schoffels gaan
razendsnel om het gewas heen en weer en verwijderen het
onkruid.
FOTO 6 - Chauffeur Peter Schraven zet de schoffels een fractie
lager. ,,De grond is nu vrij droog en hard; dat maakt het werk
wat lastiger.'' De schoffelcapaciteit schommelt rond drie à vier
hectare per dag.
FOTO 7 - De oogstploeg bestaat volledig uit Poolse medewerkers. De 'bemanning' van de oogstwagen (met vooral vrou3

wen) bestaat uit 18 snijders en 4 laders en chauffeurs.
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FOTO 8 - De oogstwagen kan maximaal 11 bedden in één werk-

Zien hoe de camera-gestuurde schoffelmachine werkt? Bekijk de video op: https://youtu.be/_m0R5e6BjtI
Zien hoe het bij ijsbergsla planten gaat? Bekijk de video op: https://youtu.be/_qPCxQSSyYA

NIEUW!

gang meenemen. Meestal worden de kroppen direct in plastic
verpakt. De zakjes hangen als een schort rond het middel van
de snijders.

WELKOME AANVULLING TEGEN LUIS SIVANTO

Sivanto Prime is een nieuw insecticide in de onbedekte teelt van sla. Het middel heeft een zeer
snelle aanvangswerking en werkt o.a. op bladluis en heeft een nevenwerking op trips. Zowel de
larven als de adulten worden bestreden.

PRIME

Toepassing & dosering
Sivanto Prime toepassen 7 tot 14 dagen na planten. De behandeling mag uitgevoerd worden vanaf het 2e
bladstadium in een dosering van 0,625 l/ha. Bij een bespuiting vanaf kropvorming of ontwikkeling oogstbare
gedeelte dient er met minimaal 500 l water per ha gespoten te worden. Een uitvloeier is niet noodzakelijk.

Naast de contactwerking wordt de werkzame stof van Sivanto Prime ook opgenomen door het blad en

Afhankelijk van het toepassingsmoment mag Sivanto Prime 1 keer per 12 maanden of 1 keer per 24 maanden

opwaarts systemisch getransporteerd richting de groeipunten. Sivanto Prime is veilig voor de meeste nuttigen

worden toegepast. De tweede bespuiting toepassen met een middel uit een andere chemische groep (bijvoor-

en kan daardoor prima in de geïntegreerde teeltsysteem worden toegepast.

beeld Movento).

Meer weten over Sivanto Prime? Ga naar: www.sivanto.bayer.nl
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FOTO 9 - Afhankelijk van het oogsttijdstip (of de wens van de
afnemer) gaan er 10 of 12 kroppen in een doos. Het gewicht
per krop ligt tussen de 500 en 800 gram.
FOTO 10 - In het hoogseizoen wordt er dagelijks ongeveer 1,5
hectare ijsbergsla geoogst.
FOTO 11 - Bij aankomst op het bedrijf wordt de ijsbergsla
meteen terug gekoeld naar ca. 4°C en in de koelcel gezet. Ca.
60 procent van de oogst gaat naar retailers, de rest wordt via

8

dagelijkse handel verkocht.
FOTO 12 - Behalve ijsbergsla teelt Compliment ook Chinese
kool, bleekselderij, radicchio rosso, snackpeen en knolvenkel
(foto). Het totale areaal groenten schommelt rond de 450
hectare.

Peer Schraven is werkzaam bij Compliment BV. in Volkel (N-Br.).
Op ca. 450 hectare teelt het bedrijf ijsbergsla, radicchio rosso,
Chinese kool, bleekselderij, knolvenkel en snackpeen.

'MILIEUKEUR LAAT JE ANDERS NAAR
GEWASBESCHERMING KIJKEN'
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Tuinbouwbedrijf Compliment teelt sinds 2014 al zijn groenten onder Milieukeur. Volgens Peer Schraven gaat het daarbij niet eens zozeer om de eisen - 'daaraan is doorgaans
goed te voldoen' - maar draait het vooral om bewuster telen.
,,Door die eisen neem je gerichtere beslissingen en word je
innovatiever.''

met onder andere luis- en meeldauwresistente rassen. ,,Daarmee

Waarderen de klanten dat jullie alle groenten onder Milieukeur

ken goed te doen is', zijn er situaties geweest dat het behoorlijk

telen? En levert het jullie financieel gezien ook iets op? ,,Nou, niet

puzzelen was om aan de gestelde criteria te voldoen. Zo werden

echt...'', bekent Peer Schaven meteen maar. ,,We zijn er destijds

er twee jaar geleden na de enorme wateroverlast in het gebied

mee begonnen om ons te kunnen onderscheiden in de markt. En

behoorlijk meer fungiciden gebruikt om gewassen te redden. ,,In

daarbij hadden we gehoopt op een kleine geldelijke meerwaarde.

die periode hebben we helaas een paar percelen moeten afmelden

Die is er tot dusver niet gekomen. Maar dat betekent niet dat telen

voor Milieukeur, omdat ze anders geheel verloren zouden gaan.

onder Milieukeur geen waarde voor ons heeft. Door de gestelde

Gelukkig is daar een calamiteitenregeling voor, al wordt er wel

eisen zijn we bewuster met gewasbescherming bezig en nemen

streng gekeken of je ervoor in aanmerking komt.'' Verder blijft het in

we gerichtere beslissingen. Dat zie ik als winst.''

bepaalde teelten lastig om milieuvriendelijk te werken, zoals bijvoor-

Volgens Schraven is Milieukeur - dat sinds kort ook de inter-

beeld bij de onkruidbestrijding in peen.

nationale naam PlanetProof draagt - méér dan alleen een setje

Een belangrijk voordeel voor het bedrijf is dat het een behoorlijk

richtlijnen en criteria. ,,Door je erin te verdiepen merk je dat

groot areaal aan teelten heeft. ,,Wij hebben echt kunnen investeren

er soms milieuvriendelijkere alternatieven zijn om ziekten, pla-

op Milieukeur; voor kleinere bedrijven is dat veel lastiger'', aldus

gen of onkruiden te bestrijden. Zo hebben we onder meer een

Schraven.

behalen we weliswaar nog geen superresultaten, maar het draagt
wel bij aan een bredere aanpak van ziekten en plagen. Al met al
word je er innovatiever door.''

Soms is het puzzelen...
Hoewel telen onder Milieukeur volgens Schraven 'normaal gespro-

Robovator-schoffelmachine aangeschaft die ook tussen de planten
kan schoffelen. Zonder Milieukeur hadden we die waarschijnlijk

Verantwoord ondernemen

nog niet gehad. Ook hebben we vol ingezet op het maken van

Door de bredere introductie van de PlanetProof zijn de criteria dit jaar

bodemscans, waardoor we nu veel gerichter bekalken en bemes-

wat minder streng geworden. De middelenlijst is nu generiek gewor-

ten - en hebben we een geavanceerde veldspuit met onder meer

den voor alle teelten. Wat Schraven betreft had deze versoepeling niet

luchtondersteuning, sectie-afsluiting en 90 procent driftreduceren-

gehoeven. ,,Daarmee valt het onderscheidende van het keurmerk

de doppen aangeschaft. Door al deze technieken en maatregelen

namelijk ook een beetje weg.'' Niettemin blijft hij de basisgedachte

hebben we veel bonuspunten gehaald zijn we tegelijkertijd flink

van het keurmerk ondersteunen. ,,We zijn er nu vier jaar mee bezig

gedaald in milieubelastingspunten.''

en wat mij betreft is de balans positief. Financieel zijn we er helaas

Ook de inzet van ziekte- en plaagresistente rassen krijgt door

niets mee opgeschoten, maar op het gebied van milieuvriendelijk

Milieukeur net even wat meer aandacht, zo stelt Schraven. Hij

en maatschappelijk verantwoord ondernemen zie ik wel winst. Milieu-

noemt in dit kader de proeven die het bedrijf uitvoert in ijsbergsla

keur laat je hoe dan ook anders naar gewasbescherming kijken.''
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ADVERTORIAL

ALLE INFORMATIE VIA DE BAYER AGRO APP!
Met de Bayer Agro App krijgt u toegang tot de meest
actuele productinformatie van de producten van Bayer Crop
Science. De app geeft informatie over de toepassingsmogelijkheden en eventuele beperkingen van de gewasbeschermingsmiddelen.
DE APP IS VANAF NU OOK IN
OFFLINE MODUS TE GEBRUIKEN!
De Bayer Agro App is vanaf nu ook in een offline modus te
raadplegen. U kunt alle informatie over producten en diagnose
synchroniseren zodat u, ook indien u geen internetverbinding
tot uw beschikking heeft deze informatie wel kunt raadplegen.

De Bayer Agro App in 't kort:

De app biedt u alle productinformatie, inclusief etiketten en veiligheidsbladen. Ook
kunt u per gewas zoeken naar de toegelaten producten. Zoekt u een oplossing voor

Android

een specifieke ziekte of plaag? Zoek dan via Diagnose naar de desbetreffende ziekte
of plaag en vind de omschrijving en productaanbevelingen. Tevens
bevat de app de laatste 10 gepubliceerde nieuwsberichten. Zo blijft u
altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen!

APP NU!
E
D
D
A
O
L
N
DOW

DE APP IS GRATIS VERKRIJGBAAR VOOR TABLETS EN SMARTPHONES
VIA DE APP STORE EN DE GOOGLE PLAY STORE.
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Apple

VERVOLG VAN VOORPAGINA

'DUURZAME KOOLTEELT VRAAGT OM GEDEGEN ONDERZOEK'
Proeftuin Zwaagdijk diende het projectvoorstel 'Naar een duurzame koolteelt' begin vorig jaar in bij de
Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, onder PPS 'Het nieuwe doen in Plantgezondheid'. De hele keten
is erbij betrokken: van het zaadje afkomstig uit de veredeling tot de kool op het bord van de consument.
Commandeur: ,,We merken dat het onderwerp leeft onder kooltelers. Wij proberen de kennis die we uit het
project halen zoveel mogelijk op open dagen/avonden te laten zien en te verspreiden. We willen met het project grote stappen maken in de verduurzaming van gewasbescherming in de open teelten.''

Natuurlijke vijanden
De eerste proeven werden vorig jaar uitgezet in een biologisch perceel en een aantal proefveldjes op de proeftuin. Er werd bekeken welke natuurlijke vijanden aanwezig waren in het biologische perceel en in de veldjes
op de proeftuin, waar al dan niet in werd gespoten. Volgens Commandeur is er nog weinig bekend over
natuurlijke vijanden in kool. ,,We hebben de insecten niet uitgezet, maar wel geprobeerd de bespuiting aan te
passen, waardoor er meer blijven leven. We hebben de natuurlijke vijanden met plakplaten gevangen, om ze
te kunnen tellen. Ook hebben we voor het vangen potten water ingegraven, maar dat werkte minder goed.''
Proeftuin Zwaagdijk test dit jaar elf verschillende witte koolrassen op de proefveldjes. Daarbij is onderscheid
gemaakt tussen niet spuiten met fungiciden, niet spuiten met insecticiden en helemaal niet spuiten. Er wordt
gekeken naar de gevoeligheid van rassen, er worden insecten geteld en de schade wordt beoordeeld, zegt
Commandeur. ,,Daarnaast tellen we ook op biologische percelen. We kijken of we verschillen zien in het
aantal plaaginsecten en de natuurlijke vijanden die we vangen. Ook onderzoeken we in hoeverre je natuurlijke

Ingrid Commandeur is adjunct-directeur van Proeftuin Zwaagdijk.

vijanden kunt bevorderen als je bepaalde middelen niet spuit.''

Lok- en beheerstechnieken
Groene middelen

Tenslotte zijn lok- en beheerstechnieken van schadelijke insecten en natuurlijke vijanden in het onderzoek

Het onderzoek richt zich tevens op groene middelen in relatie tot natuurlijke vijanden. Ook hier is weinig over

opgenomen. ,,We zitten vroeg in het seizoen, maar we hebben al veel schadelijke insecten geteld. Dat komt

bekend, zegt Commandeur. Er worden middelen met een natuurlijke oorsprong ingezet, maar er worden

door het warme en droge weer'', zegt Commandeur. ,,Door vallen neer te zetten, kunnen we heel gericht

ook bacteriën en schimmels als 'bestrijdingsmiddel' gebruikt. ,,We kijken wat hierbij de mogelijkheden zijn.

trips en rupsen tellen. In het geval van rupsen vangen we de motten, zij leggen de eieren. Als je veel motten

Soms moeten we een extra handeling doen om een middel goed werkend te krijgen, zoals met meer water

vangt, weet je dat je moet opletten, omdat de rupsen zich dan ontwikkelen in het gewas. Als de rups uitkomt,

spuiten. We onderzoeken ook wat er gebeurt als je chemische en groene middelen met elkaar afwisselt. Je

kunnen we deze met een groen middel bestrijden, deze middelen werken het beste op jonge rupsen. We zien

vermindert dan de hoeveelheid actieve stof op de plant, waardoor de natuurlijke vijanden in leven blijven.''

ook dat het ene koolras gevoeliger is voor rupsenvraat dan het andere. Rupsen hebben blijkbaar een voorkeur

Een groen middel dat vorig jaar in de spruit- en sluitkoolproeven is ingezet, is het middel Flipper. Dit middel

voor bepaald rassen.''

is solo ingezet en in een schema met chemische middelen. Volgens Commandeur werkt Flipper als solomid-

Het project gaat in 2019 verder met de resultaten van dit jaar. Wil je rassenproeven goed aanpakken, dan

del onvoldoende om plaaginsecten tegen te gaan. Wordt het middel in afwisseling met chemische middelen

moet daar minimaal twee jaar onderzoek naar worden gedaan, zegt Commandeur. Ook worden nieuwe rassen

gebruikt, dan zie je dat ze elkaar versterken. ,,We moeten een manier zien te vinden dat een groen middel

van diverse zaadfirma’s gescreend. Verder wordt met de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoek gedaan

zodanig werkt, dat je er voordeel van hebt. Als je Flipper aan het einde van de teelt kunt inzetten, heb je geen

naar feromonen voor mating disruption: mannetjesinsecten vinden de vrouwtjes niet meer. Dit is een strategie

residu op de kool. Dat is positief richting de retail. We gaan dit jaar in verschillende schema’s groene middelen

die al in de fruitteelt wordt toegepast. Met de kennis van de UvA kan een methode worden ontwikkeld om

en biostimulanten inzetten, om te kijken welke resultaten we daarmee kunnen behalen.''

schadelijke insecten gericht te sturen en te beheersen in open teelten.

'Alle middelen tegen trips zijn welkom'
,,De bestrijding van trips in prei wordt een steeds grotere
uitdaging. Alle nieuwe kennis op dit gebied en alle nieuwe
middelen zijn daarom welkom'', zegt Johan Vermeulen in
Ossendrecht (N-Br.). De afgelopen twee seizoenen werkte hij
met het biologische middel Flipper. ,,Daarmee haal je de trips
niet uit de prei, maar het helpt wel mee om de druk onder
controle te houden.''

bedrijf afgelopen seizoen in een pilot met Albert Heijn, Stichting Natuur
& Milieu (SNM) en een aantal agrarische kennispartners. Een van de
kernvragen hierbij was in hoeverre een door SNM aangewezen groep
van milieubelastende middelen - met name insecticiden - zonder kwaliteitsverlies en mét leveringszekerheid weggelaten konden worden uit
de teelt. Behalve veel onderlinge discussies - die volgens Vermeulen
duidelijk hebben gemaakt dat 'kantoorwijsheden' en praktijk niet altijd
met elkaar matchen - heeft de pilot ook teelttechnisch wel wat nieuwe

,,Dit is volgens mij de allereerste keer dat we prei gaan beregenen.

inzichten opgeleverd. ,,Zo weten we dat er met goed monitoren best

Niet eens zozeer vanwege de droogte, maar wel om de tripsbestrijding

nog wel wat winst valt te behalen. Vooral het vroegtijdig aanpakken

enigszins te laten slagen. Zonder vocht in het gewas hoef je daar echt

van de eerste tripscyclus is erg belangrijk; daarmee kun je de druk laag

niet aan te beginnen; de trips wordt dan amper geraakt. Dat beregenen

houden en hoef je niet meteen naar de zwaarste middelen te grijpen.''

ook allerlei narigheid met schimmels kan veroorzaken neem ik dit keer

Hij benadrukt dat 'goed monitoren en vervolgens het optimale bestrij-

voor lief; een geslaagde tripsbestrijding is nu even het belangrijkste.''

dingsmoment kiezen' voor zijn bedrijf best een hele opgave is. ,,Met 40

Johan Vermeulen heeft samen met zijn broer Arjan een vollegronds-

Johan Vermeulen vat een paar zinnen samen hoe trips opnieuw een

hectare prei kun je niet altijd wachten op het optimale moment. Meestal

groentenbedijf in Ossendrecht (N-Br.). Op ongeveer 100 hectare

flinke stempel lijkt te gaan drukken op het seizoen. Door de droogte

is het beginnen en daarna dóórgaan. Het optimale en praktisch haal-

wordt prei, broccoli, ijsbergsla en vroege peen geteeld. De teelt-

krijgt het beestje alle gelegenheid om zich massaal te vermeerderen.

bare moment willen dus nog nog wel eens wat uit elkaar liggen; ook dát

begeleiding is in handen van Agrifirm.

,,En daar krijgen we binnenkort ook nog de oogst van de plantuien in

heb ik binnen de pilot regelmatig uit moeten leggen.''

dit gebied overheen; ook daar komt veel trips uit vandaan'', zegt de
Brabantse ondernemer. Samen met roest ziet hij trips als de grootste

'Bijzonder smal pakket'

ook een nuttige aanvulling op het pakket. ,,Daarmee haal je weliswaar

bedreiging voor preiteelt. ,,We moeten daarom nu alle mogelijkheden

Voor wat betreft de beschikbare middelen tegen trips in prei is het

de trips niet uit de prei, maar het helpt wel mee om de druk onder con-

verkennen om straks niet met lege handen te staan. Alle nieuwe kennis

pakket volgens Vermeulen 'bijzonder smal'. ,,Aan chemische middelen
hebben we nu nog Tracer®, Vertimec®, Karate® Zeon en Decis, waar-

trole te houden.'' Zelf zet Vermeulen Flipper bij voorkeur in tussen de

van de laatste drie behoorlijk onder vuur liggen bij milieu-organisaties

prima op zijn plaats en pak je de milieuvoordelen van het middel ook

Theorie versus praktijk

en supermarktketens. Maar met alleen Tracer redden we het niet. We

mooi mee'', zo besluit hij.

Om de mogelijkheden en onmogelijkheden rondom de ziekte- en

hebben álle toegelaten middelen nodig, al is het maar als noodmaat-

plaagbestrijding in prei maximaal te verkennen, participeerde het

regel.'' Het biologische middel Flipper is wat de Brabander betreft dan

op dit gebied en alle nieuwe middelen zijn daarom meer dan welkom.''
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bespuitingen met Tracer, bij een dalende tripspopulatie. ,,Daar is Flipper

Tracer® is een geregistreerd handelsmerk van Dow AgroSciences
Vertimec® en Karate® Zeon zijn geregistreerde handelsmerken van Syngenta Crop Protection

'Nog veel ruimte voor verbeteringen in witlofteelt'
met name op de ziekten en plagen. Voor wat betreft de plagen zijn

,,IN DE WITLOFTEELT IS NOG VEEL RUIMTE VOOR
VERBETERINGEN, VOORAL OP HET GEBIED VAN
ARBEID, MANAGEMENT EN TECHNOLOGIE.'' DAT
ZEGT JONAS DE WIN, HOOFD ONDERZOEK WITLOF
BIJ DE NATIONALE PROEFTUIN VOOR WITLOOF VZW
IN HERENT (BIJ LEUVEN). VOLLEGRONDSGROENTEN
KOERIER SPRAK MET HEM OVER DE VERSCHILLEN
TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND, MAAR OOK OVER
KNELPUNTEN EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE
WITLOFTEELT.

witlofmineervlieg, slawortelluis en ritnaalden op dit moment de grootste
bedreiging voor de teelt. Door het wegvallen van het middel dimethoaat
- in België was dat vorig jaar; in Nederland al enkele jaren eerder - is
het lastig om de mineervlieg onder controle te houden. Er zijn wel wat
alternatieve middelen, maar die zijn minder effectief en bovendien veel
duurder. Om die reden zoeken we samen met middelenfabrikanten
naar nieuwe opties en doen we doorlopend proeven met - mogelijk effectieve middelen of middelencombinaties.
Om de mineervlieg beter en vooral ook eerder in beeld te krijgen, werken
we nu ook aan een waarnemingssysteem op basis van de vleugelslag.
Wanneer een insect tussen een lichtbron en een sensor vliegt, geeft
dit een signaal af op basis van die vleugelslag. Zo kunnen we insecten
herkennen en perceelsgerichte adviezen geven. Onze verwachting is dat
dit systeem in 2022 operationeel zal zijn.
Ritnaalden zijn een opkomend probleem in de witlofteelt. Ook dit voorjaar is er alweer behoorlijk wat schade in de pennen gemeld. De ritnaal-

Om te beginnen: jullie zijn een onderzoeksinstelling

den zitten boven in de rug en doorboren de wortels. Op dit moment

Jullie onderzoeken ook rassen op gevoeligheid voor

die zich sterk op de teelt van witlof concentreert. Voor

heeft alleen een zaadbehandeling enig effect tegen ritnaalden, maar

Sclerotinia. Hoe zit het daarmee?

Nederlandse begrippen is dat bijzonder...

bij grotere aantallen is dit niet afdoende. Andere middelen zijn niet toe-

,,We zitten nu in het derde onderzoeksjaar en de rasverschillen

,,Dat is historisch zo gegroeid. Vroeger waren er veel Proeftuinen in

gelaten tegen ritnaalden, maar er zitten er mogelijk wel een paar in de

worden steeds duidelijker zichtbaar. Dit jaar geven we voor het

België, die zich na verloop van tijd steeds meer hebben gegroepeerd

pijplijn; die zijn we op dit moment aan het beproeven. Verder hebben we

eerst ook concreet advies, waarbij we de rassen in drie categorieën

en gespecialiseerd. Omdat hier in de driehoek Brussel - Mechelen

een voorspellings- en beheersingsproject opgezet, waarbij we de hoe-

van gevoeligheid indelen. Vooral voor sclerotinia-gevoelige percelen

- Leuven van oudsher veel witloftelers zaten, is hier de Nationale

veelheid ritnaalden drie jaar lang gaan monitoren in verschillende teelt-

en voor de vroege trek - waar de schimmel zich doorgaans sneller

Proeftuin voor Witloof ontstaan. Daarbij is er ook altijd een goede

rotaties. Hierdoor hopen we erachter te komen welke rol vruchtopvol-

verspreidt - kan zo'n rasindeling een belangrijke houvast zijn voor

samenwerking geweest met de nabij gelegen Universiteit van

ging speelt, alsook zaken als pH en organische stofgehalte. Uiteindelijke

de teler. Overigens voeren onze Franse collega's hetzelfde rasge-

Leuven, waar veel wetenschappelijk onderzoek naar witlof is gedaan.

doel is om per perceel een goede risico-inschatting te kunnen maken

voeligheidsonderzoek uit voor Phytophthora. Dus ook daar wordt

Hoewel praktijkonderzoek omtrent de witlofteelt hier de hoofdzaak

voor schade door ritnaalden en daar ook een advies aan te hangen.''

aan ziektebeheersing via rasresistentie gewerkt.''

is, houden we ons ook bezig met verbetering van waterkwaliteit
binnen de landbouw en onderzoek naar nieuwe gewassen, zoals
zoete aardappel, quinoa en goudsbloem. Er is dus iets meer dan
alleen witlof.''

'OP ONZE OPEN VELDDAGEN

In hoeverre is er belangstelling voor jullie onderzoek
vanuit Nederland?
,,We merken de laatste jaren een duidelijk toenemende belangstel-

EN INFORMATIE-AVONDEN ZIEN

ling vanuit Nederland, zowel van telers als van adviseurs. Onze
open velddagen en informatie-avonden worden meer en meer door
Nederlandse telers - en dan vooral trekbedrijven - bezocht. Op zich
is dat niet vreemd, omdat er in Nederland eigenlijk geen vergelijkbare onderzoeksinstelling is zoals de onze. Bovendien werken we
grotendeels met overheidsgeld, dus onze kennis is openbaar.''

WE STEEDS MEER NEDERLANDERS'

In hoeverre verschilt de Belgische witlofteelt van de
Nederlandse?
,,Die verschillen zijn behoorlijk groot, met name op het gebied
van teeltspecialisatie. In België houden ongeveer 250 veelal kleine
bedrijven zich bezig met de teelt, terwijl in Nederland zo'n 40 grote,

En de ziekten? Wat zijn daar de grootste boosdoeners?

gespecialiseerde bedrijven zowat de hele productie voor hun reke-

Dat zijn toch vooral Phytophthora en Sclerotinia. Tegen de eerste -

onder druk. In hoeverre raakt u dat?

ning nemen. Verder is in België ongeveer de helft nog grondteler; in

Phytophthora cryptogea - hebben we min of meer een doorlopend

,,Dat raakt me zeker! Als betrokken onderzoeker binnen de sector

Nederland is die categorie helemaal verdwenen.

scala aan proeven, tests en beheersingsmethodieken klaar liggen.

wil je dat het goed gaat met de telers. Maar helaas is het omgekeer-

Ook de jaarproductie van beide landen verschilt enorm. De

Naast proeven met (nieuwe) fungiciden en middelen van biologische

de het geval: het aantal telers loopt snel terug en de witlofconsump-

Belgische hydrobedrijven produceerden in 2015 gemiddeld 270 ton

oorsprong, willen we starten met UV-behandeling van water en ozon-

tie blijft maar dalen. Gelukkig zetten de twee groenteveilingen en de

witlof per bedrijf; de trekkers in Nederland bijna 870 ton. Meer dan

behandeling van wortels. Verder zetten we in op tijdige detectie van

VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en visserijmarketing, red.) de

drie keer zoveel dus.

infectiedruk.

laatste jaren weer meer in op promotie van witlof. Hopelijk gaat dit de

Verder teelt naar schatting zo'n driekwart van de Belgische telers

Sclerotinia hebben we de laatste jaren redelijk goed onder controle kun-

komende jaren zijn vruchten afwerpen. Verder proberen ook wij onze

zowel de wortels als de kroppen op zijn eigen bedrijf. In Nederland

nen houden. En dat is voor een groot deel te danken aan het middel

rol te pakken door telers bewuster te laten worden van hun bedrijfs-

zijn die twee teelten bijna helemaal gescheiden.

Luna Privilege, dat in België al sinds 2015 is toegelaten in witlof. Luna

resultaten. Hiervoor hebben we de witlofbarometer gelanceerd; een

Nog een opvallend verschil is dat gemiddelde leeftijd van de

Privilege heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een zeer sterk en

tool waarin telers hun cijfers kunnen vergelijken met die van col-

Belgische telers aanmerkelijk hoger ligt dan die in Nederland. Hier

langdurig werkend middel tegen Sclerotinia. Wie het middel direct na

lega's. Bij invulling rolt er vanzelf een advies uit waar de teler zowel

is het overgrote deel de 50 ruimschoots gepasseerd, terwijl er

het rooien goed op de wortels spuit, hoeft het voor de trek eigenlijk niet

op de korte als op de lange termijn zijn voordeel mee kan doen.''

in Nederland de afgelopen jaren een redelijke aanwas van jonge

meer in te zetten, zo weten we inmiddels uit ervaring.

bedrijfsopvolgers is geweest. Je kunt dus wel zeggen dat de

Afgelopen winter nog zagen we bij een teler enorme verschillen tussen

bedrijfsontwikkeling in Nederland veel sneller is gegaan; in België

een wortelbehandeling met Luna Privilege en een kraagbehandeling met

In de rubriek Mens & Werk laten we mensen aan het woord

moeten we die slag nog maken.''

een product op basis van iprodion (nu niet meer toegelaten, red.) bij een

die zich op een bijzondere manier inzetten of verdienstelijk

partij aangetaste wortels. Zonder wortelbehandeling kon de teler met

maken voor hun vak (en vakgenoten). In deze aflevering:

Wat zijn op dit moment de grote onderwerpen waar jullie

veel moeite nog 10 procent van de kroppen oogsten. De laag die wel

mee bezig zijn?

Jonas De Win, Hoofd Onderzoek Witlof bij de Nationale

de behandeling met Luna Privilege kreeg, was geheel vrij van Sclerotinia.

,,Veel van ons onderzoek is gericht op gewasbescherming, en dan

Proeftuin voor Witloof vzw in Herent (bij Leuven).

Dat geeft toch wel aan hoe enorm krachtig het middel is.''
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Tot slot: de rentabiliteit van de witlofteelt staat al jaren
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Vormgeving en opmaak:
l


Claudesign

Fotografie:
l

,,Door knolselderij minder als akker-

,,De bestrijding van trips in prei wordt

,,We moeten meer aan de slag met plaag-

,,Sclerotinia hebben we de laatste jaren

bouwgewas en meer als groentegewas

een steeds grotere uitdaging. Alle nieuwe

monitoring, plantweerbaarheid en het in-

redelijk goed onder controle kunnen hou-

te benaderen, hebben we de laatste jaren

kennis op dit gebied en alle nieuwe

zetten van groene middelen. Dat is wen-

den. En dat is voor een groot deel te

duidelijk minder kwaliteitsproblemen.''

middelen zijn daarom welkom.''

nen, maar onontkoombaar om de witlof-

danken aan het middel Luna Privilege.''

l

teelt toekomstbestendig te houden.''
Kees Vrolijk,

vollegrondsgroententeler

Bart Hesen, directeur adviesbureau

Jonas De Win, Nationale Proeftuin

in Ossendrecht (N-Br.).

ChicoGrow in Montfort (Lb.).

voor Witloof vzw in Herent (België).

HH Global

Dit is een uitgave van:
Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1
P.O. Box 231
NL-3640 AE Mijdrecht

Johan Vermeulen,
akkerbouwer in Fijnaart (N-Br.).

Bayer CropScience SA-NV

Drukwerk:

Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als
schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide
proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten
volgens kennis van zaken van dit ogenblik,
echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op
ons te nemen, omdat opslag/bewaring en
toepassing zich aan onze controle onttrekken.
Beschrijvingen van een product, resp. gegevens
over de eigenschappen daarvan betekenen
niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen
bij eventuele schade. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie.
Bayer Crop Science aanvaart geen enkele
verantwoordelijk over gepubliceerde uitspraken
en/of meningen. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van Bayer Crop
Science SA-NV.

Terug in de tijd
Wognum, april 1941: 'In het West Friese Wognum
wassen groentetelers hun prei uit in stromend
oppervlaktewater. Later worden ze nog eens met
schoon leidingwater nagewassen. Daarna worden
ze in kistjes verpakt en naar de veiling gebracht.'

Foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/ANP/Polygoon/fotograaf onbekend.

Puzzel mee en win een diner voor twee!
Houdt u van lekker eten en drinken in een goed restaurant?
Los dan de onderstaande woordzoeker op!
Uit de goede inzendingen worden drie winnaars getrokken.
Zij krijgen elk een dinerbon ter waarde van €150.
De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen
in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af.
De overgebleven letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

BON
Naam:
Adres:
Postcode/ Plaats:
Bedrijf + aantal ha. groenten:

De oplossing van de woordzoeker is:

Stuur de ingevulde bon uit deze krant in een ongefrankeerde envelop naar:
Bayer CropScience SA-NV
T.a.v.: Vollegrondsgroenten Koerier
Antwoordnummer 55074 - 3640 WB Mijdrecht
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Actievoorwaarden:
Deze prijsvraag loopt van 15 juli t/m 15 augustus 2018. Uit de goede inzendingen worden drie prijswinnaars getrokken.
Deze prijswinnaars krijgen tussen 15 en 31 augustus bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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