DLV Plant

"Uiteindelijk hebben alle telers voordeel van
de Good Practices"
Aandacht voor duurzame teeltmaatregelen is voor DLV adviseurs dagelijks werk. Deze methoden en
techieken zijn interessant voor ondernemers en verdienen een bredere toepassing dan nu het geval is.
Dat vindt jacco van der Wekken, directeur van DLV Plant.

DLV Plant ziet zichzelf als een belangrijke schakel in de ontwikkeling en
verspreiding van Good Practices voor
een duurzame teelt. Van der Wekken:
"Onze 170 adviseurs brengen dit
onder de aandacht van telers en
stuiten bij klanten ook geregeld op
nieuwe dingen. Veelbelovende
ideeën kaarten we aan bij onze eigen
onderzoekers en die van PPO, onderdeel van Wageningen UR. Zij gaan ermee aan de slag. Ze geven nieuwe
methoden en technieken een wetenschappelijke onderbouwing en testen

die met telers in de praktijk, bijvoorbeeld in Telen met toekomst. Zo ontstaan doorontwikkelde Good Practices
die hun weg moeten vinden naar
de praktijk." Dan staat DLV Plant opnieuw aan de lat. Adviseurs dragen

"De moeilijkere weg
geeft uiteindelijk het
beste resultaat voor
de ondernemer en is
duurzaam"

nieuwe kennis uit onder hun eigen
klanten, maar ook naar andere ondernemers in projecten zoals Telen
met toekomst.
Om de toepassing van deze kennis
een extra impuls te geven financiert
het Ministerie van LNV dit jaar de in
maart gestarte campagne 'Duurzaam
telen, begint bij jou'. CLM, LTO en DLV
Plant zijn uitvoerders van dit project.
Van der Wekken: "Het uiteindelijke
doel is om elke teler in Nederland te
bereiken. Er zijn zoveel mogelijkheden om het economisch en milieu-

rendement te verbeteren door Good
Practices als een slimme teeltrotatie,
optimale dosering van middelen en
het juiste spuittijdstip. Kijk naar wintertarwe. De algemene praktijk was
om zoveel mogelijk te bemesten
en te spuiten voor een maximale
kg-opbrengst. Nu is ontdekt dat de
laatste bespuiting niet rendabel is.
Die laatste bespuiting achterwege
laten kan iets ten koste gaan van de
opbrengst, maar minder dan de kosten van een extra bespuiting. En het
milieu boekt er ook winst mee."

Beste resultaat
Het is lastig om dit soort adviezen
over te brengen. Toch is het een
bewuste keuze. Van der Wekken:
"De moeilijkere weg geeft uiteindelijk
het beste resultaat voor de ondernemer en is het meest duurzaam. We
ondersteunen daarom ondernemers
om op het scherp van de snede te telen. Daarvoor staan onze adviseurs in
constante wisselwerking tussen praktijk en onderzoek. Hoe meer wij weten, hoe meer kennis we kunnen
overdragen. Voor ondernemers betekent meer kennis betere managementbeslissingen. Dan wordt het bijvoorbeeld mogelijk om het kalenderspuiten los te laten en het optimale
spuittijdstip en -dosering te bepalen,
door goed naar het gewas en het
weer te kijken en gebruikte maken
van beslissingsondersteunende
systemen."
In Telen met toekomst zijn 65 Good
Practices beschreven. Omdat die
soms generiek zijn geformuleerd,
moeten ze nog naar de bedrijfssituatie van individuele bedrijven worden
vertaald, vindt Van der Wekken.
"Hierbij is het van belang de diverse
bedrijfsaspecten te combineren. Zo
kan bijvoorbeeld bemesting effect
hebben op de gewasbeschermingsstrategie. Onze adviseurs nemen al
deze aspecten mee in hun advisering.
DLV Plant heeft ook een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om de teelt te
optimaliseren. Een daarvan is het
Quality Monitoring System voor
teeltoptimalisatie in onder andere
de glastuinbouw. Daarmee kunnen
we precies uitrekenen of het laatste
beetje extra C02, licht en warmte
bij dat ras en in die periode nog
rendabel is. In de akkerbouw en
andere sectoren gaan we met een
soortgelijk systeem aan de slag."

