VOORLICHTING

GOOD PRACTICES

Toepassen alle Good Practices kan
€ 15.000 opleveren
In het kader van Good Practices is aan een aantal teelthandelingen gerekend. Door middelen anders in te zetten of te vervangen
door niet-chemische gewasbeschermingsmethoden wordt niet
alleen het milieu minder belast, maar scheelt het de teler ook
nog eens geld. De afgelopen tijd is een aantal van deze Good
practices aan de orde geweest. In dit slotartikel een overzicht
van alle Good Practices op een rij.
Tekst en foto: Arie Dwarswaard
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erken aan duurzaamheid is werken aan winst. Dat is het motto van
de Good Practices zoals die zijn
doorgerekend door Telen met Toekomst. In
alle gevallen gaat het om maatregelen die de
teler relatief eenvoudig kan nemen, maar die
daardoor wel zorgen voor een veelal geringere milieubelasting. Daarnaast scheelt het de
teler geld. De afgelopen maanden is een aantal
ervan aan de orde geweest. In het kort volgen
deze acht mogelijkheden nu nog een keer met
de besparing per bedrijf. Uitgegaan is van twee
voorbeeldbedrijven. Bedrijf A is een bedrijf in
het Noordelijk Zandgebied/Kennemerland/
Bloembollenstreek met 10 ha tulp, 10 ha narcis,
10 ha hyacint en 10 ha dahlia/Zantedeschia in
verhuur. Bedrijf B teelt in de Noordoostpolder
20 ha tulp en 20 ha lelie, aangevuld met akkerbouwgewassen. Alle bedragen zijn per jaar.

Toepassing van Good Practices kan veel
geld besparen, onder meer bij de bestrijding
van onkruid via Gewis
voegmiddel. Voor bedrijf A is de besparing
€ 2.150,- , voor bedrijf B € 8.600,-.
4. Toepassing Gewis. Met het computerprogramma Gewis is het mogelijk om 10% te
besparen op onkruidbestrijdingsmidde-

len, omdat de dosering met gemiddeld 10%
kan worden verlaagd. Dat levert bedrijf A
een besparing van € 920,- op en bedrijf B
€ 1.270,-.
5. Tijdig stoppen met de vuurbestrijding in
lelie. Door niet tot het eind van het groeiseizoen te spuiten kan er op twee bespuitingen
gemiddeld per jaar worden bespaard. Dat
bespaart bedrijf B € 900,-.
6. Warmwaterbehandeling bij lelie met vooren nawarmte. Door Orientals en LA-hybriden te koken bij 41°C, voorafgegaan en gevolgd door twee dagen in de cel bij 20°C is
mijt goed te bestrijden zonder toevoeging
van Actellic. Er van uitgaande dat gemiddeld 5% van het areaal besmet is met mijt levert dit bedrijf B een besparing op van
€ 6.461,- per ha. Dat komt vooral door een opbrengstverhoging van 10% vanwege een goede mijtbestrijding.
7. Inundatie toepassen in de vruchtwisseling.
Inundatie is een effectieve methode om
diverse bodemziekten te bestrijden. Door
dit op te nemen in de vruchtwisseling is
opbrengstderving door die ziekten te beperken. Op bedrijf A is dit toe te passen: winst
€ 3.980,-.
8. Rizolex alleen gebruiken in gevoelige cultivars of maten. Door niet meer Rizolex volvelds maar alleen toe te passen waar het
nodig is, kan op beide bedrijfstypen flink
worden bespaard: € 6.728,- op bedrijf A en
€ 11.136,- op bedrijf B.
Het totaal aan maatregelen levert bedrijf A een
besparing op van € 17.920,- per jaar en bedrijf
B van € 31.290,-. Voor de artikelen die eerder
zijn verschenen in deze serie zie www.telenmettoekomst.nl

DE ACHT MOGELIJKHEDEN
1. Nieuw advies kiekbestrijding met 6 liter Antikiek en 3 liter glyfosaat in plaats van 13 liter
Antikiek per ha. Op alle percelen vindt eenmaal per vier jaar een kiekbestrijding plaats.
Besparing op beide bedrijven: € 750,-.
2. Kosteneffectieve bolontsmetting. Door goed
te kijken naar de kosten en de werking van
de diverse middelen kan per jaar flink worden bespaard. Als captan wordt gebruikt in
plaats van Securo en prochloraz in plaats
van Rudis, behoudens enkele uitzonderingen kan bedrijf A € 8.800,- besparen en
bedrijf B € 7.900,-.
3. Weersafhankelijke vuurbestrijding. Door
gebruik te maken van een vuurwaarschuwingssysteem kan, afhankelijk van gewas en
seizoen, worden bespaard op basis- en toe22 • BLOEMBOLLENVISIE • 16 december 2010

Hand in hand in hand
Het project ‘Telen met toekomst’ van PPO en DLV heeft in de afgelopen jaren aandacht
besteed aan het vertalen van ontwikkelde kennis in praktische en doeltreﬀende mogelijkheden voor ondernemers om op milieuvriendelijke wijze ziekten en plagen te beheersen.
Enkele van die mogelijkheden zijn in het afgelopen jaar in vakbladartikelen beschreven.
Een selectie van deze mogelijkheden wordt onder de noemer ‘Good practices’ nogmaals
onder de aandacht gebracht. De meeste hiervan hebben hun waarde voor ondernemers
in de sector inmiddels ruimschoots bewezen. Bredere toepassing ervan is mogelijk en biedt
interessante kansen, ook ﬁnancieel. Want deze ‘Good practices’ bewijzen dat voordelen voor
portemonnee en milieu hand in hand kunnen gaan. En stappen voorwaarts in het milieu
zijn bovendien goed voor het imago van uw bedrijf en van de sector.
Gaarne adviseer ik u te overwegen welke kansen deze ‘Good practices’ voor uw bedrijf en
portemonnee kunnen betekenen. Velen gingen u tot hun tevredenheid voor.
Jan van Aartrijk , KAVB

