
GROENE GEWASBESCHERMING

VNiet ontevreden
na drie jaar inzet

van zoveel mogelijk
groene middelen'

Dat de gewasbescherming in de toekomst steeds groener moet, daar hoef je geen
helderziende voor te zijn. Maar hoe doe je dat en waar loop je zoal tegenaan?
Gewasbeschermingsspecialist David van de Graaf van Vogelaar Fruitcultures deelde tijdens
de Perendag zijn ervaringen die hij de afgelopen drie jaar opdeed op een demoperceel
Conference.

PETRA KOSTER, PKOSTER@NFOFRUIT.NL

Drie jaar geleden werd het plan
opgevat om op één perceel met 0,6
ha Conference zo groen mogelijk
te telen. In gesprek met adviseurs
van Van Iperen kregen de ideeën
meer vorm, wat resulteerde in deze

gezamenlijke demo, waar ook CAF

het eerste jaar aan deelnam, "Groe-
ne middelen en biologie zullen een
veel grotere rol gaan spelen als
de overheidsplannen doorgaan.
We willen kijken hoever we daar-
mee kunnen komen, maar grijpen
wel in als het uit de hand loopt",
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lichtte David van de Graaf toe.

Een weerbaar gewas en voorko-
men dat ziekten en plagen een
probleem gaan vormen, zijn twee
belangrijke uitgangspunten in de
demo. Daarom is bij de start een
uitgebreid bodemmonster geno-
men, waarin ook is gekeken naar
bodemleven en organische stof.
Het monster bleek in de basis goed,
waardoor er geen specifieke repa-
ratie nodig was. Wel is gestart met
het toedienen van enkele biostimu-

lonten. In dit geval is gekozen voor
producten uit de Stimusoil-lijn van
Van Iperen, "Stimusoil Impact is
bijvoorbeeld een stimulans voor het
bodemleven. Het zorgt voor een be-
tere mineralisatie en daardoor een
betere opname van elementen",

Martin Tolhoek van Van Iperen (rechts)
geeft uitleg bij het demoperceel.
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vertelde Martin Tolhoek.

Op het perceel is ook jaarlijks Vacci-
plant ingezet. Vacciplant stimuleert
het natuurlijk afweermechanis-
me van het gewas en maakt dit
weerbaarder tegen onder andere
schurft. Vacciplant heeft een toela-
tingsnummer waardoor het voor de
wet als gewasbeschermingsmiddel
wordt gezien. Bij de schurftaan-
pak is biologisch als uitgangspunt
genomen. Dat betekent dat met
name zwavel is ingezet, "Het gebruik
van de bladmeststof koper staat
me tegen, maar helemaal zonder
kan je ook niet bij een biologische
aanpak", is de ervaring van Van de
Graaf, "Mede doordat we te veel

zijn teruggegaan in het koperge-
bruik, kwam het perceel er vorig
Jaar niet helemaal zonder schurft-
aantasting doorheen." Daarom is
nu besloten in het primaire seizoen
toch in te grijpen met chemie. Dat
betekent captan of Syllit op de mo-
menten dat het nodig was en op de
zwaarste piek een keer Score, Vanaf
de bloei wordt schurft alleen met

groene middelen bestreden.
Niet alleen is de werking van biolo-
gische middelen zwakker, maar ook
de timing van de bespuitingen komt
erg nauw. Dat maakt deze aanpak
ook arbeidsintensiever.

Roofmijten tegen roestmijt
Het eerste seizoen dat volgens de
groene aanpak werd gewerkt, werd
roestmijt een probleem. Daarom zijn
vorig jaar 25.000 roofmijten (/\m-
blyseius andersoni) uitgezet om de
roestmijtte bestrijden. "Biologie zal
in belang toenemen als de plannen
van de overheid doorgaan. We
zullen hier meer op moeten gaan
inzetten", is Van de Graaf van me-
ning.
Om de roofmijten goed te kunnen
uitzetten, heeft Van Iperen de Bio-
fruitura ontwikkeld. Tijdens de demo
op de Perendag werd zaagsel ver-
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Het zaagsel ligt mooi
verspreid in de broek van

de boom.

Foto: Foto's: Petra Koster

spreid waarin normaal de natuurlij-
ke vijanden zitten. Vanuit een draai-
ende emmer met gaten worden de
natuurlijke bestrijders het gewas in
geblazen, met een beetje water uit
de spuitdoppen als ondersteuning.
De windsnelheid van de spuit is heel
laag om de beestjes op de juiste
plek in het gewas te krijgen. De roof-
mijten zijn normaal moeilijk in het
gewas terug te vinden, maar aan
het zaagsel te zien is er een mooie
verspreiding in het gewas,
Een nadeel van de groene aanpak
is overigens dat zwavel niet opti-
maal is voor roofmijten.
Perenbladvlo en fruitmot zijn van
nature nauwelijks een probleem
op het demoperceel. Wel is dit jaar
één keer Movento ingezet, ondanks
de wetenschap dat dit middel
waarschijnlijk binnen enkele jaren
verdwijnt. Daarnaast is diverse keren
bitterzout gespoten, een enkele
keer in combinatie met Atilla. Stix
had wel de aandacht, maar hoef-

de niet te worden ingezet. Tegen
fruitmot wordt gebruikgemaakt
van Isomate-feromoonverwarring
en virus op de pieken van de fruit-
motvlucht. Vanwege de beperkte
grootte van het perceel is niet voor
puffers gekozen.

Optimale inzet middelen
Na drie jaar met zoveel mogelijk
inzet van groene middelen is Van
de Graaf niet ontevreden, maar dit

experiment maakt wel duidelijk dat
inzet van alleen groene middelen
niet dé oplossing is op dit moment.
"De kans op problemen is veel
groter als je volledig uitgaat van
groene middelen. Het groene sche-
ma is inmiddels ook wat aangepast
naar residu-arm. Ik ben nog steeds
zoekende hoe we met een zo groen
mogelijk schema een kwaliteitspeer
kunnen telen", aldus Van de Graaf.
Ook blijft het zoeken naar manieren
om de middelen binnen het beperk-
te pakket zo goed mogelijk in te zet-
ten. Zo wordt in de schurftbestrijding
gewerkt met de uitvloeier en hech-
ter Squall. Deze 100% biologisch
afbreekbare stof heeft in Duitsland
een toelating in de biologische
teelt, maar staat in Nederland niet

op de inputlijst van Skal (Skal han-
teert andere uitgangspunten dan
het Duitse FiBL). "Ik denk dat we het
ook meer in een optimaal gebruik
van middelen moeten zoeken om

zo een betere werking van zwakkere
middelen te krijgen", aldus Van de
Graaf. •
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