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Klinkende munt uit milieuwinst
voor ons het allerbelangrijkste. Als
een behandeling niet op tijd klaar is,
is de winst van een Good Practice nul.
LDS onkruidbestrijding daarentegen,
is rendabel en uitvoerbaar en daarom
passen wij LDS voor de volle 100% toe.”
Bartelds ziet om zich heen dat steeds
meer collega’s Good Practices zoals
BOS’en gaan toepassen. “Nieuwe
technieken hebben tijd nodig.
Akkerbouwers hebben jarenlang op
een bepaalde manier gewerkt, hebben
machines die nog niet aan vervanging
toe zijn. Het duurt gewoon even voordat ze volledig gebruik gaan maken
van de mogelijkheden van de moderne techniek. Als ze er geld mee
kunnen verdienen zal de overgang
sneller gaan. Zeker als ze horen dat
collega’s er goede ervaringen mee
hebben. Je hebt nu eenmaal voorlopers, middenmoters en achterblijvers. Zo langzamerhand merk ik dat
steeds meer akkerbouwers omgaan.”
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Een lager verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, minder vaak spuiten;
de Good Practices van Telen met toekomst leveren de boer geld op. Akkerbouwers omarmen Good Practices steeds vaker. Dat zegt Jakob Bartelds,
akkerbouwer en lid van de Vakgroep Akkerbouw bij LTO-Noord.

Oog op de bal
”Er is geen andere toekomst dan een duurzame toekomst”. Een kernachtige uitspraak
van Herman Wijffels. Duurzaamheid is een
ankerpunt in onze oriëntatie op de toekomst.
Op weg naar die toekomst moet je je oog op
de bal houden. Wijffels zei dit recent opnieuw
naar aanleiding van een partijoverschrijdende
bijeenkomst van duurzaamheidsmedewerkers. Duurzaamheid is geen keuze op zich,
maar een verantwoordelijkheid naar de toekomst. Maar de invulling ervan kan meer en minder krachtig ter hand genomen worden. In alle gevallen is het een zoektocht hoe duurzaamheid in
de dagelijkse praktijk eruit zal zien. Deze Toekomstvizier geeft daar weer
een aantal voorbeelden van. Hoe telers en organisaties duurzaamheid ook
als kans zien en het concept handen en voeten geven. Hoe werken aan
duurzaamheid ook werken aan winst is.
Zo zet het Masterplan Phytophthora in op verhoging van het aantal telers
dat met een BOS werkt. Om dit te bevorderen zijn 35 adviseurs van diverse
toeleverende bedrijven voorzien van een dergelijk systeem dat ze zullen
toepassen bij een vijftal percelen van hun klanten. De inzet van BOS leidt
tot zowel milieuwinst als besparing op kosten, aldus het Masterplan.
Een mening die we onderschrijven. Vooral nu de BOS ook ingezet kan
worden om de dosering van het middel aan te passen aan de infectiedruk.
Bayer komt met een nieuw advies voor het middel Infinito passend in
deze strategie.
En zo komen er gelukkig steeds meer voorbeelden van bedrijven en organisaties die erin slagen om hun bedrijfsactiviteiten met duurzaamheid te
verbinden, tot profilerende en winstgevende activiteiten, ook buiten de
landbouw. Neem nou het bekende Duitse automerk Audi, die staat zich er
op voor. Audi neemt een voorsprong... in duurzaamheid, een voorsprong
op techniek. Investeren in duurzaamheid lonend maken is voor iedereen
de uitdaging. Wij als project bieden daarbij graag de helpende hand aan
onze partners. Daarbij houden we ons oog goed op de bal, want duurzaamheid is onze ambitie!
Frank Wijnands
Projectleider Telen met toekomst

Samen met zijn broer heeft Bartelds
een akkerbouwbedrijf in 2e Exloërmond, waar hij aardappelen, bieten
en granen teelt. Hij noemt zichzelf
geen pionier, maar vindt wel dat zijn
bedrijf goed meedoet als het gaat om
het toepassen van de Good Practices
van Telen met toekomst. De gebroeders Bartelds maken gebruik van verschillende beslissingsondersteunende
systemen waardoor er minder gespoten hoeft te worden. Bartelds: “Als je
op het juiste moment spuit, heb je
minder gewasbeschermingsmiddel
nodig voor het beste effect. Beslissingsondersteunende systemen
geven advies over het juiste moment
van spuiten. Dat advies is gebaseerd
op de weersomstandigheden en
andere factoren die van invloed zijn
op het gewas. Door een schimmel op
het juiste moment in de ontwikkeling
te bestrijden, heb je minder gewasbeschermingsmiddel nodig. Op ons
bedrijf maken we gebruik van GEWIS,
BOS phytophthora, LDS onkruidbestrijding en het adviessysteem
voor schimmelbestrijding in bieten.”
In de plus onder de streep
Onder de streep verdient Bartelds
aan de Good Practices van Telen met
toekomst. “In de eerste plaats doordat je minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dat merk je direct
al in je portemonnee. Daarnaast heb
je door LDS ook minder schade aan

het gewas. We krijgen de GEWISadviezen online via onze leverancier
van gewasbeschermingsmiddelen,
je hoeft dus geen programma of iets
dergelijks aan te schaffen. Hierdoor
is elke besparing direct financiële
winst voor ons.”
De verbetering van het bedrijfsresultaat is voor Bartelds en zijn broer
een belangrijke drive om de Good
Practices toe te passen. “Ik denk dat
het uniek is, de combinatie van minder milieubelasting en lagere kosten.
Overigens nemen we ook andere afwegingen mee in de besluitvorming.
In ons bedrijf kunnen wij bijvoorbeeld
het advies van GEWIS niet altijd toepassen omdat we dan het werk niet
op tijd klaar krijgen. En dat is toch

Gezond spanningsveld
Bij LTO-Noord heeft Bartelds het
onderwerp gewasbescherming in zijn
portefeuille. “Voor LTO zijn de Good
Practices belangrijk. Door op een
goede manier gebruik te maken van
gewasbeschermingsmiddelen, dragen
we eraan bij dat we in Nederland
onze gewassen kunnen blijven telen.
Wetenschappers staan soms eenzijdiger in dit onderwerp dan akkerbouwers, LTO kijkt daarom mee vanuit de
praktijk. We helpen richting te geven
aan wat haalbaar en betaalbaar is.
Dit is een gezond spanningsveld, de
samenwerking is juist de kracht van
Telen met toekomst.” Zelf ziet Bartelds
het laatste jaar van het convenant
gewasbescherming met vertrouwen
tegemoet. “Ik verwacht ook niet dat
het na dit jaar einde oefening is. Er is
een ontwikkeling in gang gezet die
doorgaat, zeker als de problematiek
en de mogelijkheden de aandacht blijven trekken. En helemaal als je er ook
nog geld mee kunt verdienen.”

Wat levert het op?
Wat je niet uitgeeft hoef je ook niet terug te verdienen. Telen met toekomst berekende wat de besparingen van de GP's kunnen zijn, uiteraard
afhankelijk van de uitgangssituatie. Hieronder de berekening voor een
bedrijf op het zand in Noordoost Nederland.
Besparingen met Good Practices (GP), voor een bedrijf in Noordoost
Nederland met 20 ha bieten, 30 ha wintertarwe, 5 ha pootaardappelen
en 45 ha zetmeelaardappelen.
Good Practice
GEWIS
Sectieafsluiting
Loofdoding
BOS Phy.
Schimmel biet
Ziekte tarwe
TOTAAL

Jaarkosten
¤ 200,¤ 1.250,¤ 550,¤ 200,¤ 200,¤ 2.400,-

Besparing
¤ 979,¤ 1.767,¤ 1.114,¤ 3.391,¤ 396,¤ 1.590,¤ 9.236,-

Effect
¤ 719,¤ 517,¤ 564,¤ 3.191,¤ 196,¤ 1.590,¤ 6.836,-
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in beeld

Sneller en secuurder
schoffelen in cichorei
Het akkerbouw- en loonbedrijf van Jan en Noud van Gog uit Liessel (Brabant)
is dit jaar aan de slag met GPS-gestuurde mechanische onkruidbestrijding
in cichorei. Van Gog gebruikt al enkele jaren een Steketee schoffelmachine.
Voor de teelt van cichorei zijn namelijk weinig chemische middelen beschikbaar. Daarnaast is het gewas zeer gevoelig voor chemische onkruidbestrijding.
Door één of zelfs meerdere spuitbeurten te vervangen door mechanische
onkruidbestrijding krijgt de gevoelige cichorei minder terugslagen in de
groei. Nu de machines zijn voorzien van GPS-aansturing moet het schoffelen
secuurder en sneller gaan. Van Gog: "Een hoge capaciteit is van belang om
met goed weer veel hectares te kunnen schoffelen".

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

“De integrale aanpak in bollenteelt is uniek”
Verschillende bolontsmettingsmiddelen komen in te hoge concentraties
voor in het oppervlaktewater. Telen met toekomst ontwikkelde samen
met een groot aantal toeleveranciers en adviseurs een integrale aanpak
om de problemen op te lossen. Henk Bouman van Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier noemt deze aanpak uniek.

Emissiechecklist en praktijktest
Van 2004-2007 werkte Telen met
toekomst met zes regionale praktijkgroepen voor de bollenteelt. Deze
groepen wilden aandacht geven aan
de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en begonnen met een inventarisatie van de problemen. Om
een goed beeld te krijgen, nodigden
ze de waterschappen uit. Samen keken ze waar in het bolontsmettingsproces emissie kan optreden (van
ontsmettingsplaats en erf tot perceel) en hoe dat is te voorkomen of
te beperken. Kleine beetjes gemorste
middelen kunnen met het regenwater in de sloot terechtkomen. Heel
weinig middel kan zo een groot oppervlakte slootwater sterk vervuilen.
Alle informatie van de bijeenkomsten
is uiteindelijk gebundeld en samengevat in een praktische emissiechecklist met adviezen. Op basis van de
checklist is ook een praktijktest ontwikkeld, waarmee telers eenvoudig
kunnen nagaan of zij voldoende
maatregelen treffen om emissie te
voorkomen en waar zij nog verbeteringen kunnen aanbrengen.

de waarden van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater
veel te hoog zijn. “De studiegroep is
het resultaat van de ontstane samenwerking met toeleveranciers in Telen
met toekomst”, zegt Henk Bouman.
“We zijn elkaar meer gaan vertrouwen. Aan de studiegroep nemen
bollentelers deel uit een gebied dat
specifiek achterblijft in waterkwaliteit. We willen graag de oorzaak
achterhalen van de overschrijdingen
van de waterkwaliteit en samen met
de kwekers de knelpunten oplossen.
Maar als waterschap kunnen wij niet
zo gemakkelijk op kwekers afstappen.
Ze denken al snel dat we willen handhaven, terwijl dat in eerste instantie
niet de bedoeling is. Toeleverancier
Van Gent van der Meer Nuyens heeft
die vertrouwenspositie wel en voert
met alle kwekers persoonlijke gesprekken om knelpunten te achterhalen. Daarna bekijken we samen
hoe we voorlichting kunnen opzetten
om de gewenste gedragsverandering
te krijgen. We denken dat kwekers
graag willen veranderen, als ze
weten hoe dat moet.”

Studiegroep Waterkwaliteit
Nieuw is de studiegroep Waterkwaliteit in een stroomgebied in
de kop van Noord-Holland waar

Teler, medewerkers van HHNK, Telen met toekomst en toeleverancier Van Gent van der Meer Nuijens zoeken gezamenlijk naar knelpunten.

Kennismakelaar
“Het hier gevolgde project en proces
om het gedrag van kwekers te veranderen, zijn uniek. Telen met toekomst
koppelt partijen aan elkaar die ieder
eigen belangen hebben, voert de

regie in het proces en staat erboven.
Een soort kennismakelaar. De partijen
afzonderlijk zijn hiertoe niet in staat.
Ze hebben niet de tijd, het geld en de
onafhankelijke positie daarvoor. Dat
geldt ook voor overheden, terwijl zo’n

proces zo belangrijk is om de bollensector op een hoger niveau te krijgen. Daar heeft iedereen straks baat
bij: de sector, door het behoud van
middelen en de samenleving, door
een betere waterkwaliteit.”

www.telenmettoekomst.nl

Dit artikel is een samenvatting van het artikel ‘Integrale aanpak tegen
emissie van bolontsmettingsmiddelen’ uit het Themanummer Telen
met Toekomst in het Mededelingenblad Gewasbescherming van de
Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging, april 2010,
pagina 81-85. Wilt u het gehele Themanummer ontvangen: stuur dan
een e-mail met uw adresgegevens naar info@telenmettoekomst.nl.
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de ondernemer

Negentig procent middelenreductie
met Good Practices
Spectaculaire milieuwinst in aspergeteelt
door lef en inventiviteit. Je vraagt je af hoe het
mogelijk is, maar aspergeteler Johan Bax realiseert het. Een geleidelijke ontwikkeling van het
bedrijf, het accepteren van enig risico, streven
naar kwaliteitsproductie, een goede timing van
gewasbeschermende maatregelen en de nodige
creativiteit zijn de sleutelbegrippen die dit
mogelijk maken.
Het bedrijf van familie Bax in Leende
(N. Brabant) is primair gebaseerd op
de teelt van 20 tot 25 hectare asperges en medio mei betekent dat dus
topdrukte: meer dan 50 mensen zijn
bezig met het verwerken en verpakken van de gestoken asperges. Dat is
voor Johan Bax (47) geen belemmering om tijd vrij te maken om zijn bedrijfsvoering en de teeltwijze toe te
lichten. Want deze bedrijfsvoering is
opmerkelijk. Zo is de inzet van chemische middelen in de teelt tot het
absolute minimum beperkt. Welke
reductie dit oplevert in het middelengebruik ten opzichte van andere bedrijven? Dat is volgens Bax moeilijk
te zeggen, maar het zal zo rond de
90% liggen. Hoe komt iemand er
toe om zo ver zijn nek uit te steken?
Op die vraag reageert de ondernemer
relativerend: “Het is geleidelijk zo
ontstaan. We begonnen in 1990 met
één hectare asperges. Omdat er toen
voor de aspergeteelt weinig mechanisatie beschikbaar was, ben ik zelf aan

de gang gegaan om op kleine
schaal machines voor mechanische
onkruidbestrijding te ontwikkelen.
De teelt hebben we gaandeweg
kunnen opschalen van één naar
twintig hectare.” Naast de aspergeteelt omvat het bedrijf enige pluimveehouderij (kalkoenen) en houdt
Bax zich bezig met constructiewerk
en machinebouw, voor een belangrijk deel gericht op aspergeteelt.
Mechanisatie speelt dan ook een
belangrijke rol in de eigen bedrijfsvoering.
Timing essentieel
Door de effectieve inzet van mechanische onkruidbestrijding kunnen de
paden tussen de aspergeruggen goed
onkruidvrij gehouden worden, evenals de zijkanten van de ruggen. Wat
rest is een strook van 40 cm breed
op de bovenkant van de rug. Op een
totale breedte van 165 tot 180 cm is
dit een heel beperkt deel van het oppervlak. Op deze resterende strook

Familie Bax: inzet van chemische middelen tot het absolute minimum beperkt.

wordt na de oogst een chemische
onkruidbestrijding toegepast. Deze
vindt meestal plaats rond eind juli
en, als het nodig is, nog een herbespuiting na drie tot vier weken.
Bax: “De timing van de bespuiting is
essentieel. Door de eerste bespuiting
uit te laten voeren op het moment
dat op de onkruidkiemplantjes de
eerste echte blaadjes verschijnen
kunnen we volstaan met een zeer
lage dosering. Om dat exact te plannen is een goede afstemming met
het loonbedrijf essentieel.
Naast de onkruidbeheersing
speelt de beheersing van ziekten
en plagen een rol bij de inzet van
gewasbeschermingsmiddelen.
“We maken voor onze aspergeteelt
voor het overgrote deel gebruik van
geruilde en gehuurde percelen”, zo
vertelt Bax. “Daarbij kiezen we voor
maagdelijke grond, waar niet eerder
asperges geteeld zijn. Dit om te voorkomen dat al gestart zou worden met
een hogere infectiedruk van schimmels. Het gaat dan met name om de
schimmels botrytis en stemphilium.
Op de meeste percelen kan het aantal benodigde bespuitingen tegen
botrytis beperkt blijven tot één per
seizoen. Een enkele keer is een
tweede bespuiting nodig.” Dat is een
groot verschil met de preventieve
zes- tot zevenmalige bespuiting die
in de praktijk dikwijls plaatsvindt.
Beetle-eater
De meest opmerkelijke stap naar
duurzame teelt op het bedrijf is
de aanpak van de aspergekever.
In samenwerking met PPO wordt

dit plaaginsect mechanisch bestreden met de beetle-eater. Deze ‘stofzuiger’ blaast de insecten uit het gewas, om ze vervolgens op te zuigen
en te vernietigen. Na een reeks experimenten in 2008 werd deze machine
in 2009 succesvol op praktijkschaal
ingezet en ook dit jaar zal deze machine ingezet worden. Bax: “Deze
Canadese machine is oorspronkelijk
gebouwd voor de bestrijding van
coloradokevers. Voor het gebruik in
het aspergegewas is de machine aangepast en de eerste ervaringen zijn
beslist gunstig.” De perspectieven van
de machine zijn bovendien interessant omdat de beschikbaarheid van
effectieve insecticiden afneemt als
gevolg van strengere toelatingseisen.

Als grote voordelen van de door hem
gevolgde strategie noemt Bax de
forse besparing op middelengebruik
en de kwaliteitswinst die in zijn ogen
behaald wordt. “Mijn indruk is dat
we door de combinatie van teelttechniek en sterk teruggebrachte middeleninzet een mooi uniform product
leveren dat bij de afnemers goed in
de smaak valt. Dit laatste kan ik
niet aantonen, maar het is zeker
de indruk die we hebben. Bij onze
afnemers, waaronder een aantal
restaurants in de omgeving, is ons
product zeer gewild.”

Toepassing Good Practices aspergeteelt
Onderstaande good practices worden op het bedrijf van Familie Bax
toegepast:
1. Perceelskeuze: door steeds uit te gaan van schone percelen is de
besmettingsdruk bij aanvang van de teelt afwezig of gering;
2. Keuze uitgangsmateriaal: Rassenkeus en gezond plantmateriaal
houden risico’s beperkt;
3. Mechanische onkruidbestrijding: waar mogelijk wordt onkruid
mechanisch bestreden. Alleen op de rug één tot twee bespuitingen
per jaar;
4. Bespuiting met luchtondersteuning om belasting van de omgeving
te voorkomen en om indringing in het gewas te verbeteren;
5. Bespuiting op basis van waarneming en risico in plaats van preventief. Hierdoor kan volstaan worden met één tot maximaal twee
bespuitingen met fungiciden per jaar;
6. Bredere rugafstand: door de rugafstand te verruimen van 165 naar
180 cm droogt het gewas sneller op, dat verlaagt de ziektedruk;
7. Mechanische plaagbestrijding met beetle-eater: op basis van goede
waarneming pleksgewijze inzet in het perceel.
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Het jaar van de kennisoverdracht
Bijeenkomsten, folders, demonstraties, opleiding en nog veel meer. Er zijn
diverse manieren om kennis over Good Practices onder de aandacht te
brengen en over te dragen. Telen met toekomst zet dit jaar hierop extra in
samen met de vele samenwerkingspartners.

Enkele voorbeelden van kennisoverdracht.

Meer dan tweehonderd partijen zijn
bij Telen met toekomst betrokken.
Zij hebben een centrale rol in de
verspreiding van kennis. Want zij
hebben direct via zakelijke en/of
persoonlijke relaties of indirect als
fabrikant en waterschap, contact
met de agrarische ondernemers. In
de afgelopen jaren zijn honderden
activiteiten rondom kennisverspreiding opgezet en uitgevoerd.
Akkerbouw
In de akkerbouw wordt deze zomer
veel aandacht gegeven aan de inzet
van beslissingsondersteunende systemen (BOS’en), bijvoorbeeld bij de
bestrijding van phytophthora. Samen
met het Masterplan Phytophthora
van LTO gaat Telen met toekomst

daarover met telers communiceren.
Het gaat er vooral om de grotere
bedrijven te interesseren. BOS’en
zouden niet goed in te passen zijn op
akkerbouwbedrijven met een groot
areaal aardappelen. Ze kunnen door
het grote areaal niet altijd tijdig
spuitadviezen uitvoeren. In onderzoek, uitgevoerd door het Parapluplan Phytophthora Infestans, is een
nieuwe strategie ontwikkeld en
getest die beter past op grote bedrijven. Akkerbouwers kunnen met een
BOS de dosering aanpassen aan het
infectierisico. In minder kritische
perioden kan de dosering omlaag.
Op deze manier is veel middel te besparen. Deze zomer laten zes grote
akkerbouwbedrijven onder begeleiding van Telen met toekomst zien

hoe het systeem werkt. De strategie
krijgt ook aandacht tijdens open
dagen op proefboerderijen.
Boomteelt
In de boomteelt verspreiden de
Nederlandse Bond van Boomkwekers
(NBvB) en ZLTO al langer milieueffectenkaarten van Telen met toekomst en ander materiaal. Afgelopen
maart werd een kennisdag voor adviseurs georganiseerd. De opkomst was
goed en de dag leverde afspraken
op over concrete acties. Een aantal
toeleveranciers gaat klantendagen
rondom duurzaamheid organiseren
en informatiemateriaal van Telen
met toekomst gebruiken. Ook krijgen
bedrijven die dat op prijs stellen, nu
regelmatig informatie via de NBvB.

www.telenmettoekomst.nl

Bijvoorbeeld leaflets over waterkwaliteit en puntemissiebronnen,
luisbestrijding en alternatieven voor
Admire. Binnenkort komen er leaflets
over meeldauwbestrijding en onkruidbestrijding uit. Door met regelmaat informatie te verstrekken blijft
het thema duurzaamheid onder de
aandacht.
Toeleverancier Nederkassel is een
van de toeleveranciers in de boomkwekerij die actief meedoet. Als extra
activiteit organiseert het bedrijf deze
zomer bij drie klanten in Zundert,
Haaren en Cuijk, demonstratiedagen.
Winterbijeenkomsten waren er altijd
al, maar directeur Peter van Dongen
vindt het een goede zaak om nieuwe
ontwikkelingen in de praktijk te laten
zien. Dan beklijft de kennis beter.
Er zijn demonstratievelden die tonen
hoe kwekers milieuvriendelijker onkruidbestrijdingsmiddelen kunnen
inzetten en hoe ze met slow-release
fertilisers bemesting op maat kunnen
geven. Driftbeperking en het voorkomen van puntemissie zijn ook belangrijke onderwerpen. Een adviseur
van Nederkassel heeft een training
gehad van Telen met toekomst om
kennis over puntemissie via de speciaal ontwikkelde demospuit te demonstreren. Met relatief eenvoudige maatregelen is puntemissie te vermijden.
Glastuinbouw
In de glastuinbouw zetten diverse
fabrikanten, toeleveranciers en
organisaties eigen initiatieven op.
Bayer wil de emissieproblematiek in
de glastuinbouw onder de aandacht
brengen. Tom Smit legt uit dat het
vooral gaat om bewustwording.
Tuinders beseffen niet altijd hoe
zwaar lozing van recirculatiewater
het oppervlaktewater belast. Maar er
is ook veel tegen te doen. Vakbladen
besteden daar momenteel veel aandacht aan, maar Bayer zoekt ook
andere wegen. Een nieuw initiatief
zijn zogenoemde halsruiters. Hierop
staan informatie en tips over emissiebeperking. Ze komen om flessen van
glastuinbouwmiddelen te hangen.
Elke twee maanden twee middelen.
Door deze afwisseling, is de verwachting, blijven tuinders attent en bereik
je ze allemaal. Daarnaast is er een
folder met houder ontwikkeld die
op de balie bij toeleveranciers kan
staan. Horticoop gaat het onderwerp
emissiebeperking inzetten bij haar
verkoopactiviteiten en adviezen voor
eindgebruikers. ‘We hebben de hoop
dat de adviseurs en de telers de
informatie verder uitdragen en dat
het als een sneeuwbal gaat werken’,
zegt Smit.
Bollenteelt
Na het succes van vorig jaar was er
op 4 juni opnieuw een gezamenlijke
open dag duurzame bollenteelt.
Een flink aantal partijen nam deel:
toeleveranciers, loonwerkers, de

belangenvereniging voor bloembollentelers: de KAVB, het waterschap,
onderzoek en advies. Het initiatief lag
vorig jaar bij Telen met toekomst, maar
de organisatie lag nu in handen van
het bedrijfsleven. Telen met toekomst
verleende alleen nog ondersteuning.
De nieuwste innovaties werden getoond
en de nieuwste kennis werd verspreid.
Vorig jaar kwamen op de dag in het
Noordelijk zandgebied ruim 150 bollenkwekers af. Een stimulans is dat de
bijeenkomst telt voor verlenging van
de spuitlicentie. Dit jaar kwamen
op de open dag op Bloemkwekerij
Wessels en Zn in Julianadorp ook
ruim 150 mensen af.
Een ander initiatief speelt rondom
chemische grondontsmetting
met Monam tegen stengelaaltje.
In 25 procent van de gevallen is de
ontsmetting niet effectief, waardoor
het nog eens moet gebeuren, wat
natuurlijk dubbel belastend is voor
het milieu. In een bijeenkomst met
Certis (de fabrikant van het middel),
toeleveranciers en loonwerkers is
gebrainstormd hoe het beter kan.
Dit heeft geresulteerd in richtlijnen.
Vanaf eind mei worden die breed
verspreid, onder meer via open
dagen en lezingen.

Over
Telen met toekomst
Telen met toekomst werkt aan duurzame oplossingen voor gewasbescherming en bemesting in de
open teelten. Nieuwe kennis wordt
ontwikkeld en bestaande kennis
praktijkrijp gemaakt. Samen met
landbouworganisaties, adviseurs,
handelaren in en producenten
van gewasbeschermingsmiddelen,
waterschappen en andere partijen
brengt Telen met toekomst haalbare
en effectieve technieken onder de
aandacht van telers en loonwerkers.
Telen met toekomst wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant
en Omgeving (van Wageningen UR),
Wageningen UR Glastuinbouw
en DLV Plant in opdracht van het
ministerie van LNV.
Meer informatie :
Thijmen Huiskamp
0320 - 29 11 11 of
thijmen.huiskamp@wur.nl
Tekst Wilco Dorresteijn,
Jaap Holwerda, Ria Dubbeldam en
Margit Warmink
Fotografie Shootings.nl, Theresa
Tielman en Telen met toekomst
Redactie, Coördinatie en Vormgeving
Communication Services,
Wageningen UR
Drukwerk Rikken Print, Gendt

