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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.”

Sneller en secuurder
schoffelen in cichorei
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“De integrale aanpak in
bollenteelt is uniek”
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Jaar van kennisoverdracht

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,-

