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WOORDVOORAF

Deglastuinbouwbelasthetmilieudoordegeconcentreerde ligging,de
zeer intensieve produktietechnieken en een, vanuit milieuoogmerk bezien,minder efficiënt gebruik van een aantal gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. In 1988 heeft LEI-DLO in samenwerking met het
proefstation voor de tuinbouw onder glas (PTG) in Naaldwijk onderzoeksprojecten opgesteld omtekomentotmilieuvriendelijker bedrijfssystemen in de glastuinbouw. Hierbij werd al gauw de term "gesloten
systemen"gebruikomaantegevendatbodem,waterenluchtnietofnauwelijksmeerrechtstreeksmogenwordenbelast.
Een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van Landbouwschap,Nederlandse Tuinbouw Studieclubs,Proefstations, StichtingTuinbouwStructuurcommissie,ProvincieZuid-Holland, Hoogheemraadschap
van Delfland en Voorlichtingsdienst heeft de diverse projecten begeleid.
BijLEI-DLOwas deleiding van deprojecten inhanden van Ir.A.P.Verhaegh.
HetLEIheeft,inhetzogenaamde"basisproject",opeengrootaantalbedrijven gegevens verzameld over het gebruik van meststoffen engewasbeschermingsmiddelen en het ontstaan van afvalstromen. In het najaar
van 1988isgeïnventariseerd welkesystemenen welkebedrijven gedocumenteerd moestenworden.Gedurendehetteeltjaar 1988/89zijn degegevens op de bedrijven verzameld door C. Bol (chrysant en gerbera),
G.Nederpel (paprika)enJ. Qualm(tomaatenkomkommer).
Tijdens degegevensverzameling in 1989enookin 1990zijn devoorlopigeresultaten vanhet onderzoek regelmatigbesproken met deverschillende teeltcommissies van de NTS en met deskundigen en gewasonderzoekers.Naast hetzoeken naar inzicht indebestaandesituatieen het
beschikbaarmakenvaninformatie tenbehoevevanandereprojecten,ging
hetbijdit onderzoek zeker niet in de laatste plaats omhet ondersteunen
en opgangbrengen vaneenbewustwordingsproces, watkan uitmonden
indiscussiesbinnenvoorlichtingenstudieclubs.
'eldirecteur,

DenHaag,februari 1992
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SAMENVATTING

Eenaantal produktiemiddelen indetuinbouw,zoalsmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, wordt niet volledig in het produktieproces
verbruikt en komt in de directe omgeving van het bedrijf terecht. Het is
belangrijk dat de emissieroutes zoveel mogelijk worden afgesloten. Veel
initiatievenzijnopditterreinreeds ontwikkeld.
Voor de milieuvriendelijker produktiemethoden wordt vaak de term
"gesloten systeem" gebruikt. Daaronder worden produktiesystemen verstaan waarbij bodem, water en lucht niet of nauwelijks rechtstreeks meer
worden belast en de overblijvende afvalstoffen worden gezuiverd, bewerkt, hergebruikt enzonodig afgevoerd vooreen milieuvriendelijke vernietiging. Technisch is het nog niet mogelijk om emissie van gewasbeschermingsmiddelen door middel van gesloten systemen volledig uit te
sluiten. Een aantal emissieroutes kan met technische oplossingen worden
gesloten. Een belangrijk deel van de gewasbeschermingsmiddelen komt
via verdamping buiten de kassen terecht. Door middel van onderzoek
naar de werking van het middel zelf, het gebruik van schermen en meer
gesloten kassen kunnen hiervoor wellichtookoplossingen worden gevonden.
Om een beter inzicht te verkrijgen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw heeft het Landbouw-Economisch Instituut gedurende het teeltpar 1988/89 op 61 glastuinbouwbedrijven die
gespecialiseerd zijn in de teelt van chrysanten,gerbera's, komkommers of
paprika's gegevens verzameld. In dit rapport worden de resultaten van
ditonderzoek weergegeven.
Geïntegreerdegewasbescherming
Tuinders beschermen het gewas tegen ziekten en plagen. Hiervoor
worden naast chemische middelen ook natuurlijke vijanden uitgezet, die
veelal specifiek tegen bepaalde schadelijke insekten werkzaam zijn. De
werking van de zogenaamde biologische bestrijders is gebaseerd op het
handhaven van een natuurlijk evenwicht. Wanneer dit proces goed verloopt zijn weinig of geen chemische middelen meer nodig. Om biologi-

sehe gewasbescherming het gehele seizoen, zonder gebruik van chemische middelen, toe te passen is nog een te moeilijke opdracht. Indien een
combinatie vanbiologischeen chemischegewasbescherming wordt toegepastspreken wevangeïntegreerde gewasbescherming.
Het gebruik van biologische bestrijders is nog beperkt tot de vruchtgroentegewassen. Devruchtgroentetelers starten met het uitzetten van de
biologische bestrijders wanneer de ziekten en plagen van een voorgaande
teeltzoveel mogelijk zijn opgeruimd. Datgebeurt tijdens de teeltwisseling
met chemischemiddelen.Ooktijdens de teeltmoetermet chemische middelen worden bijgestuurd. Uit de gegevensverzameling blijkt dat vooral
bijkomkommers ondanks hetuitzetten vangroteaantallen natuurlijke vijanden, door problemen met het handhaven van het biologisch evenwicht
bij de bestrijding van trips veel met chemische middelen moest worden
gewerkt. Vooral ook doordat bij de teeltwisselingen steeds weer schoon
moet worden begonnen was het verbruik van chemische middelen groot.
Op de komkommerbedrijven kwamen in een teeltjaar twee of drie teelten
voor en ongeveer 50 tot 60% van de chemische stoffen werd tijdens de
teeltwisselingen,dusinpraktischlegekassen, verspoten.
Metmeer kennisen ervaring zullen de kansen voorbiologische gewasbescherming fors toenemen. Daarbij hoort ook dat de tuinder de beschikking krijgt over meer en betere selectieve middelen om corrigerend te
kunnen optreden en het evenwicht tussen plagen en hun natuurlijke vijandenbeter tekunnen beheersen.
Preventieveofcuratievechemischegewasbescherming
Bij de sierteeltgewassen wordt vooral chemische gewasbescherming
toegepast. Dat kan preventief of curatief,dus na het waarnemen van een
ziekteof plaag,gebeuren. Op de meeste snijbloemenbedrijven diezijn onderzocht werd vooral preventief gespoten. Preventief spuiten is erop gericht te voorkomen dat ziekten en plagen tot ontwikkeling komen. Veelal
wordt daarbijineenenkelebespuitingeen combinatie vanmeer middelen
toegediend. Met name chrysantenbedrijven tonen aan dat het met behulp
van moderne middelen en nieuwe technieken mogelijk iseen laag middelenverbruik te realiseren. Preventief spuiten lijkt daarom zo gek nog niet.
Toch geven de tuinders zelf aan dat, wanneer meer bekend is over werking van de middelen, een nog efficiënter gebruik mogelijk is. Bovendien
kan door meer curatief handelen het middelenverbruik wellicht nog verderworden teruggedrongen.

Uiteenlopendetechniekenenmethoden bijchemischegewasbescherming
Technieken en methoden van het toedienen van chemische gewasbeschermingsmiddelen lopen sterk uiteen. Met ruimtebehandeling (waarbij
een gas of een zeer fijne nevel in de kas wordt gebracht) kan, vergeleken
met andere technieken,per bespuiting een besparing op het middelenverbruik worden bereikt. Bovendien werken ruimtebehandelingen arbeidsbesparend en wordt degene die de bespuiting uitvoert minder blootgesteld
aan het chemische middel. Op de onderzochte chrysantenbedrijven werd
met ruimtebehandelingen (LVM)geen besparing in het middelenverbruik
gerealiseerd. Het voordeel van een lager verbruik per bespuiting werd tenietgedaan doordat meer behandelingen werden uitgevoerd.
Bovendien is de kans dat middelen door luchtuitwisseling buiten de
kassen komen, bij ruimtebehandelingen veel groter. Met gerichte teeltmaatregelen,zoals het sluiten van schermen, kan dit nadeel misschien afdoende worden beperkt. Dit moet nog onderzocht worden. Het gebruik
van spuitrobots,die een afgepaste hoeveelheid van de middelen direct op
deplanten brengen,biedt goede vooruitzichten.
Grotespreidinginmiddelenverbruikvoorgewasbescherming
Niet alleen op de bedrijven die geïntegreerde gewasbescherming toepassen, maar ook waar alleen chemisch wordt bestreden is er een grote
variatie in het middelengebruik. Tussen de groep bedrijven met een hoog
verbruik en de groep bedrijven met een laag verbruik zit, afhankelijk van
het gewas, een factor 3 tot 6. Hieruit kan nog niet direct worden afgeleid
dat de groepen met het hoogste verbruik ook tot een lager verbruik kunnen komen. Om dat te kunnen beoordelen is het nodig dat meer bekend
wordt over deachtergronden van de spreiding.
Oorzaken van een hoog verbruik kunnen onder andere zijn: meer last
vanziekten enplagen,extra voorzorg,ofeenverkeerde beoordeling.
Toekomstigeontwikkelingen
De geïntegreerde gewasbescherming heeft in het onderzochte jaar
vooral bij de teelt van komkommers grote moeilijkheden ondervonden.
Doordat het toepassen van chemische gewasbescherming eenvoudig,
goedkoop en bij een juist gebruik van moderne middelen vaak erg effectief islaghet voor de hand dat veeltelersgenoodzaakt waren deze weg in
teslaan.Tochbieden biologischegewasbeschermingstechnieken op langeretermijn de mogelijkheid om hetgebruik van chemische middelen structureel verder terug te dringen. Het vastleggen van gegevens en het
uitwisselen van kennistussenbedrijven isdaarbijvan hetgrootstebelang.

Nader onderzoek moet uitwijzen hoe het middelenverbruik beperkt
kanworden. Vooralonderzoek over meerderejaren op praktijkbedrijven
verschaft veel inzicht. Verwacht mag worden dat het vergroten van de
kennis van gewasbeschermingstechnieken, en van het gebruik vanselectieve middelen de kansen voor geïntegreerde gewasbescherming zullen
doentoenemen.Intensieveuitwisselingvankennistussendebedrijvenen
onderzoek over meerderejaren oppraktijkbedrijven zijn een grotenoodzaak om deafhankelijkheid van chemischemiddelen terug te dringen en
tekomentotverminderingvanhetmiddelenverbruik.
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SUMMARY

Greenhouseproductioncausespollutionoftheenvironmentbyrinsing
out fertilizer, by pesticide dispersion, by organic and other waste, by
smokeandevenbylight.Especiallyinthehighlyspecialized and concentratedglasshouseareabetweentheDutchcitiesofTheHagueandRotterdam thisleadstosevereproblems.Incooperation with the Experimental
Stations for Horticulture under Glass in Naaldwijk and Aalsmeer, this
project isinsearchof thebestpath toenvironment-friendly farming systemsundertheconditionofmaintainingqualityandeconomic feasibility.
Duringthegrowingseason 1988/89LEI-DLOhascollectedmany dataon
the useof pesticides of 61glasshouse holdings with different crops and
farmingsystems.
In this report, analyses are made of pesticide use with crops that are
grown in soil (chrysanthemum and gerbera, but more in particular for
substrate cultures such as capsicum, cucumber, tomato or gerbera. In
another report, based on the same study and to be published simultaneously, attention is given to the use of water and fertilizers on both
typesofholdings.
Growersprotecttheircropswithpesticides.Somefruit bearinglegume
cropsliketomato,cucumber and capsicum, are protected with biological
meansaswell.Theeffect ofthebiologicalprotectorsisbasedonthemaintenanceof naturalbalances.Protecting cropsthroughout theseasononly
inabiologicalwayisstilltoodifficult. Inpractice,acombinationofchemical and biological treatments is used so as to minimize the use of the
former.Thisiscalledintegratedcropprotection.
Inspiteoftheuseoflargenumbersofbiologicalprotectors,particularly
on cucumbers,much chemicals were required, caused by the short periods in which the crops were grown. For quality reasons, most growers
had twocucumber cropsin onegrowingseason.Onethird of themeven
hadthreecrops.Duringthechangingofthecrops,fifty tosixtypercentof
allchemicalpesticidesareused,becausegrowerswanttostartnewcrops
ina cleanenvironment.Thechancesofbiological cropprotection willincreasewhenmoreknowledgeandexperienceareavailable,aswellasbetterselectivechemicalstohelpmaintainthebiologicalbalance.
11

On flower cropsonly chemicalpesticides wereused,mostly for preventive purposes. The growers don't want to give pest a chance to develop.
Often a combination is used of several pesticides in one spraying. The
holdings growing chrysanthemums and gerbera show that with modern
pesticides and new spraying techniques it ispossible toreduce the quantity of pesticides. Despite the obvious usefulness of preventive spraying,
growers indicate that with more reactive spraying a further reduction
should be possible. For an efficient application, a better knowledge of
pestsand pesticidesis required.
Techniques and methods for spraying pesticides differ strongly. Compared to other techniques with room-spraying treatments like Low
Volume Mist, a reduction of the use of pesticides can be obtained. However, on the holdings with chrysanthemums using these techniques, the
number ofsprayings washigherwith anequal useof pesticides.
A large dispersion is found in the use of pesticides amongst holdings
growing the same crops. Holdings within the group of twenty percent
with the lowest use needed three to six times fewer pesticides as compared with the group with the highest use. This does not mean that on
holdings with a high use a direct reduction is possible. More information
is needed on the backgrounds of the dispersion. For that purpose more
long-term research on the same holdings is required so as to exclude incidental effects.
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1. OPZETENMETHODEVANHET
ONDERZOEK

1.1 Inleiding
Bijna dagelijks komt de milieuproblematiek in het nieuws.De bezorgdheid van "het publiek" is inmiddels overgeslagen op "de politiek". Eind
1988kwam het ministerie van VROM met een inventariserende nota uit
en voorjaar 1989volgde de beleidsinvulling met het "Nationaal Milieubeleidsplan" (NMP) en een NMP+.Het ministerie van LNV heeft inmiddels
het Meerjarenplan Gewasbescherming uitgebracht. Het zijn geen vrolijke
verhalen geworden. Bodem, water en lucht zijn ernstig vervuild geraakt
en vaneenechteverbetering isnoggeen sprake.
Ook de glastuinbouw draagt bij aan deze belasting van het milieu.
Daarop wordt vooral de aandacht gevestigd door de geconcentreerde ligging en de zeer intensieve produktiemethoden in de glastuinbouw. Aanpassingen zijn nodig.
In plaats van af te wachten waar het schip strandt heeft de glastuinbouw voor een actieve opstelling gekozen. De technische ontwikkelingen
gaan snel. Met name bij de teelten onder glas wordt het steeds beter mogelijk omdegroeitebeheersen.Ophetmomentlijkt hetmogelijk dater in
de glastuinbouw voor een aantal gewassen een "gesloten systeem" komt.
Dat wilzeggen een systeem waarbijbodem, water en lucht niet of nauwelijksrechtstreeks worden belast.
Een groeiend aantal tuinders en ook het Landbouwschap zien het zo
goed mogelijk bereiken van deze doelstelling als noodzaak om het voortbestaan van de sector op langere termijn veiling te stellen. Een belangrijk
aspect dat meespeelt is dat een schoner geteeld produkt het visitekaartje
van de Nederlandse glastuinbouw kan worden. Dit kan een voorsprong
gevenop deopdringende concurrentie.
In de volgende paragraaf wordt eerst een overzicht gegeven van de
verschillende milieubelastende stoffen. Vervolgens wordt ingegaan op
doelenopzetvanhetonderzoek endewijze van gegevensverzamelen.
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1.2 Overzichtvanmilieubelastende stoffen
Een aantal produktiemiddelen wordt niet volledig in het produktieprocesverbruikt en komt in de directe omgeving van het bedrijf terecht. Onder de milieubelastende produkten kan een aantal groepen worden
onderscheiden. In figuur 1.1 worden de volgende groepen geïllustreerd:
voedingsstoffen, chemische gewasbeschermingsmiddelen, afvalstoffen,
rookgassen en licht.

Voedingsstoffen - uitspoelen naarbodem,oppervlaktewater en
grondwater (eutrofiëringdoorstikstof en fosfaat)
Chemische
gewasbescher- - uitspoelen naarbodem,oppervlaktewater en
mingsmiddelen
grondwater
- uitstoot naar delucht (verdamping, drift)
- afspoeling van glasopstand, leidingen,etc.via
condensvocht
- blootstellen van demens (huid, ademhaling)
- restanten (spuitvloeistof,verpakking)
- verspreiding door heteindprodukt (voornamelijk
door hetblad bijbloemen)
Afvalstoffen
- kunstmatige substraten (steenwol),foliesetc.
- goten (éénmalig,meermalig),leidingen (pvc)
- organisch afval
- overiganorganisch afval
Rookgassen
- uitstoot vanC02 (broeikaseffect)
- uitstoot vanNOxenS02 (verzuring)
Licht
- uitstoot van assimilatiebelichting (hinder)
Figuur1.1 Overzichtvangroepen van milieubelastende stoffenin deglastuinbouw
De hoeveelheden aan emissies en afvalstoffen vanuit de glastuinbouw
vormen mede door de geconcentreerde liggingen de intensieve produktie
een te zware belasting voor bodem, water en lucht. In de glastuinbouw
wordt getracht met gesloten systemen zoveel mogelijk de groeiprocessen
tebeheersenen deuitstoot vanmilieubelastende stoffen terug te dringen.
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1.3 Doel enopzetvanhet onderzoek
Ditonderzoek isbestemd ombijtedragen aan deontwikkeling van milieuvriendelijker produktiemethoden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat
de kwaliteit gehandhaafd blijft en waar mogelijk verbeterd wordt en dat
denieuwe methoden en technieken bedrijfseconomisch verantwoord kunnen worden genoemd. Het onderzoek is opgezet om inzicht in het verbruik en de belasting van het milieu door meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en afvalstoffen op praktijkbedrijven te vergroten met het
doelhetbewustwordingsproces te ondersteunen.
Hettotaleonderzoek, dat uiteen aantal metelkaar verbonden projecten
bestaat, iseengezamenlijke verantwoordelijkheid van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) en het proefstation voor de tuinbouw onder
glas (PTG) in Naaldwijk. Deze projecten zijn vermeld in het overzicht op
pagina 68. Het LEI houdt zich voornamelijk bezig met het basisproject
(verzamelen van gegevens op bedrijven) en project E (gevolgen milieuzorg voor de sector). Dit onderzoek, het zogenaamde basisproject, is een
"vooronderzoek" datbestaat uitdrieonderdelen te weten:
- een inventarisatie van de aanwezige kennis bij gewasdeskundigen en
specialisten op het gebied van substraat, bemesting en gewasbescherming;
- hetverzamelen vangegevens opeengroot aantal bedrijven en
- een verslaggeving die gericht is op aangeven wat nu al in de praktijk
mogelijk is.
Het isdebedoeling dat door middel van dit basisproject inzichten worden verkregen waarmee een bewustwordingsproces op gang wordt gebracht,watonder anderekanuitmonden indiscussiesbinnen voorlichting
en studieclubs. Bijde inventarisatie van de aanwezige kennis komen drie
zaken vooral aan de orde:
- het beperken van de uitspoeling van (mest)stoffen naar bodem en water.
- hetbeperken van het gebruik van chemische (gewasbeschermings)middelen.
- hetbeperken van dehoeveelheid (moeilijk teverwerken) afval.
Bijde gegevensverzameling op de bedrijven zijn ook twee uitgebreide
enquêtes opgenomen waarin wordt ingegaan op managementaspecten
van de toepassing van gewasbescherming en op het ontstaan van afvalstromen en mogelijke oplossingsrichtingen. In dit verslag wordt op deze
tweeonderdelen nietdiepgaand ingegaan,omdat zedoorhetPTGenLEIDLOuitgebreider zijn onderzocht (Verhaegh e.a.,1990).
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Naast gegevens over de gewasbescherming is ook op intensieve wijze
informatie verzameld over het water- en meststoffenverbruik op de bedrijven. Ditwerd gedaan ommeer inzichttekrijgen inhet water- en meststoffenverbruik op substraatbedrijven met en zonder recirculatie en op
bedrijven met grondteelten. Dit onderdeel wordt beschreven in "Op weg
naar een schonere glastuinbouw (I)",het verbruik van water en meststoffenop praktijkbedrijven.
1.4 Wijzevan gegevensverzameling
Voor dit onderzoek zijn tijdens hetteeltjaar 1988/89 op 83bedrijven gegevens verzameld over het verbruik van meststoffen en op 61 van deze
bedrijven zijn bovendien gegevens verzameld over biologisch en/of chemische gewasbescherming. De tuinders hebben zelf de verbruikte hoeveelheden bijgehouden. Dit gebeurde op lijsten die per twee weken
konden worden opgestuurd naar het LEI.Daarnaast zijn ook opbrengstgegevens, die voor het grootste deel rechtstreeks van de veilingen kwamen, en analysegegevens van het bodem- en bemestingsonderzoek
verwerkt. Regelmatig zijn de bedrijven bezocht door de documentalisten
die met de verwerking van de betreffende groep bedrijven was belast.
Aanvullend zijn op debedrijven enquêtesgehouden voor een inventarisatie van de afvalproblematiek en over managementaspecten met betrekkingtothetgebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
De bedrijven zijn niet volgens een steekproef gekozen. Getracht is om
voor de verschillende bedrijfssystemen die interessant zijn vergelijkbare
groepen te vormen. De gegevens van deze groepen geven een voldoende
betrouwbaar beeld vandehuidigesituatiein de praktijk.
1.5 Leeswijzer
Inhoofdstuk 2wordt ingegaan op de inventarisatie die voorafging aan
de keuze van de te documenteren bedrijfssystemen. Hoofdstuk 3 gaat in
op de bedrijfssystemen die voor de gegevensverzameling op de bedrijven
zijn gekozen enop dekeuzevan de bedrijven.
Het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen op de verschillende
groepen bedrijven komt in de hoofdstukken 4 aan bod. Hoofdstuk 5 behandelt de onderzochte verbanden tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen enopbrengstenniveau; hetaantalbespuitingen ende door
de veilingen aangebrachte kwaliteitskenmerken. In hoofdstuk 6 wordt in
een slotbeschouwing ingegaan op de actuele situatie bezien tegen de achtergrond van het overheidsbeleid, de toekomstige ontwikkelingen en aanbevelingen voor onderzoek.
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2. INVENTARISATIEVANMILIEUVRIENDELIJKEPRODUCTIETECHNIEKEN

2.1 Inleiding
In het basisproject stond het verzamelen van gegevens op een groot
aantal bedrijven voorop. Vanuit hetonderzoek ging de voorkeur uit naar
een uitgebreide documentatie bij een of twee gewassen. De Nederlandse
TuinbouwStudieclubs(NTS)drongen echter alineen vroegstadium aan op
uitbreiding vanhetaantal gewassen.
Alvorens tekunnen komen toteengerichtekeuze van bedrijfssystemen
en bedrijven is in het najaar van 1988een inventarisatie gehouden bij gewasdeskundigen en specialisten op de proefstations in Aalsmeer en
Naaldwijk en bij de voorlichtingsdienst. De belangrijkste onderwerpen
diedaarbij aan deorde kwamen worden indithoofdstuk nader belicht.
2.2 Overheidsbeleid inzake gewasbescherming
Door de nationale overheid ishetbeleid ten aanzien van het terugdringen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen onder
meer vastgelegd in het Meerjarenplan Gewasbescherming. De opdracht
van hetplan isom de in deStructuurnota Landbouw gegeven hoofdlijnen
tevertalen inconcreetbeleid.Ditbetekent eenreductie van tenminste50%
van het totaleverbruik in2000uitgedrukt inkilogrammen actievestof.De
beleidsstrategie kanindriehoofdlijnen worden samengevat:
- vermindering van de afhankelijkheid van chemische gewasbescherming;
- vermindering van de omvang van het verbruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen;
- vermindering van de emissie van chemische gewasbeschermingsmiddelennaar het milieu.
Naast deze drie hoofdlijnen zal in de komende jaren ook een sanering
van middelen plaats hebben. In paragraaf 2.5 wordt hierop nader ingegaan.
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2.3 Gesloten systemenvoor gewasbescherming
Een "overwegend" gesloten systeem voor voedingsstoffen behoort technisch al tot de mogelijkheden. Op een aantal bedrijven iser al over meerdere jaren ervaring mee opgedaan en steeds meer tuinders gaan over op
hetopvangen enrecirculeren van het drainwater.
Voorhet realiseren van vollediggesloten systemen zijn rond de gewasbescherming nog geen produktiesystemen beschikbaar. Op verschillende
plaatsen wordt er onderzoek gedaan om dekassengesloten temaken.Getracht wordt daarbij om in de kassen zoschoon mogelijk te telen. Ziekten
en plagen moeten dan zoveel mogelijk buiten worden gesloten en gewasbeschermingsmiddelen moeten binnen de kas blijven. De werking van
veel gewasbeschermingsmiddelen is gebaseerd op hun dampwerking.
Door verdamping van de middelen en door de uitwisseling van kaslucht
met buitenlucht kunnen de stoffen in het milieu komen. De technische
mogelijkheden om in potdichte kassen te telen nog zijn nog niet beschikbaar. Zelfs wanneer alle andere emissieroutes gesloten worden kunnen
nog steedsgewasbeschermingsmiddelen via uitwisseling van lucht buiten
dekas komen.
Wel is de verwachting aanwezig dat bijhet terugdringen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen een belangrijke vooruitgang is te
realiseren. Hierbij kan, naast het sluiten van emissieroutes naar bodem,
water en lucht, worden gedacht aan het verbeteren van de toedieningstechnieken, het ontwikkelen en verbeteren van geïntegreerde gewasbescherming (eensamenspel vanchemische-enbiologische ziektebestrijding
gericht op terugdringen van het gebruik van chemische middelen), het
uitgaan van gezond plantmateriaal, hetverbeteren van de bedrijfshygiëne
en het optimaliseren van het klimaat in de kassen. Dit laatste kan bereikt
worden door een beter samenspel tussen verwarmingsinstallatie, de
schermenendeluchtingvandekas.
2.4 Gebruikgewasbeschermingsmiddelen entoegepastebestrijdingstechnieken
Tuinders kunnen op verschillende manieren het gewas beschermen tegen ziekten en plagen. Het meest toegepast zijn gewasbeschermingstechnieken waarbij gebruik gemaakt wordt van chemische middelen. Hierbij
kan weer onderscheid gemaakt worden tussen preventief en curatief bestrijden.
Daarnaast worden de laatste jaren bij vruchtgroentegewassen steeds
meer natuurlijke vijanden van bepaalde insekten ingezet. Ook bij de bestrijding van schimmelaantastingen wordt vooruitgang geboekt met het
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inzetten van biologische gewasbeschermingstechnieken. Niet alle ziekten
en plagen kunnen echter met uitsluitend biologische middelen worden
bestreden. In de praktijk wordt daarom onder de term "geïntegreerde gewasbescherming" een combinatie van chemische en biologische middelen
toegepast die eropgericht ishet gebruik van chemische middelen terug te
dringen.
2.4.1 Ontwikkelingen bijdegeïntegreerde gewasbescherming
Hetbiologisch bestrijden van plagen isaan heteind van dejaren zestig
geïntroduceerd. In 1970 werden op 80 hectaren roofmijt ingezet tegen
spint en/of sluipwesp tegen witte vlieg; dit betrof vooral komkommers
maar ook tomaten.
In 1980werden erop ongeveer 1000hectaren glasgroenten insektenbestreden metbiologische bestrijders. Dezelaatstegroei kwam voornamelijk
tot stand bij komkommers. Ook op een klein areaal paprika was men inmiddels begonnen met biologische gewasbescherming. Vanaf 1984 werd
hetmogelijk rupsenbiologisch tebestrijden met bacterie-preparaten.
In 1987 werd het areaal glas met biologische gewasbescherming op
1 700hectaren geschat. Op ongeveer 900hectarekomkommers,450hectare paprika en een 350 hectare tomaten wordt met biologisch gewasbescherming gewerkt. Degroei manifesteert zichvooral bijde paprika en bij
de komkommer. Praktisch alle komkommer- en paprikatelers maken nu
gebruik van biologische gewasbescherming. De groei bij de tomaat is
sterk achtergebleven.
Problemen bij het chemisch bestrijden van Californische Trips heeft bij
paprika en komkommers een belangrijke rol gespeeld bijde opkomst van
biologische gewasbescherming. Sinds trips en katoenluis ook bij tomaat
meer problemen gaan geven wordt ook bij dit gewas biologische gewasbescherming belangrijker.
2.4.2 Preventief, curatief engeïntegreerd spuiten
Bij de meeste gewassen wordt preventieve of curatieve gewasbescherming met behulp van chemische middelen toegepast. Preventieve behandeling is erop gericht te voorkomen dat ziekten en plagen tot
ontwikkeling komen, terwijl curatief spuiten wordt toegepast wanneer de
aantasting wordt aangetroffen of een bepaalde schade-of tolerantiedrempelisbereikt.
Bij enkele vruchtgroentegewassen (tomaat, komkommer en paprika)
wordt vooral geïntegreerde gewasbescherming toegepast. Tegen specifieke insektenplagen worden dan natuurlijke vijanden uitgezet, die ervoor
moeten zorgen dat deplagen niet teveel totontwikkeling komen.Als alles
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goed gaat ontstaat een evenwichtssituatie tussen plagen en hun natuurlijke vijanden en hoeft niet verder chemisch te worden ingegrepen. Het tot
stand komen en handhaven van dit evenwicht blijkt in de praktijk vaak
moeilijk teverlopen. Bijhetenegewas (paprika) gaat hetweer gemakkelijker dan bij het andere (komkommer). Tijdens de teelt moet meestal toch
chemisch worden gecorrigeerd om insektenplagen die de overhand dreigen tekrijgen teonderdrukken. Ditgebeurtzoveel mogelijk met selectieve
middelen, omdat de biologische bestrijders dan gespaard blijven. Vaak is
het alleen nodigom plaatselijk haarden van plagen tebehandelen. Vooral
trips zorgt er vaak voor dat de zaak toch uit de hand loopt. Een intensievereinzet van chemischemiddelen isdan nodig waardoor ook debiologische gewasbescherming wordt aangetast en meestal geheel moet worden
beëindigd.
Het tijdstip waarop eenbiologische gewasbescherming alsmislukt iste
beschouwen wordt door elke tuinder anders beoordeeld. De ene tuinder
geeft de biologische bestrijders misschien nog een kans terwijl de andere
ergeenvertrouwen meer in heeft.
Het in de kas of op de plant brengen van chemische middelen vindt
plaats met zeer uiteenlopende technieken. Daarbij iser ook een grote variatie in het middelengebruik. Indien een combinatie van biologische en
chemische gewasbescherming wordt toegepast spreken we van geïntegreerde gewasbescherming. Deze chemische middelen hebben zo gering
mogelijke nadelige gevolgen voor de biologische bestrijders. Uit een enquête (Amro, 1990) blijkt dat 63 procent van de groententelers gebruik
maakt van geïntegreerde produktiemethoden. Vele vruchtgroentetelers
starten het seizoen met biologische gewasbescherming. Om biologische
bestrijding het gehele seizoen toetepassen, zonder gebruik te maken van
chemische middelen, is nog een te moeilijke opdracht. Het gebruik van
biologischebestrijders isnogbeperkt totde vruchtgroentegewassen. In de
teelt van bladgroenten en de bloemisterij wordt nog vrijwel uitsluitend
metchemischemiddelen gewerkt.
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de technieken waar de
chemische middelen in de kas en op het gewas kunnen worden aangebracht.
2.4.3 Toegepastespuittechnieken inde glastuinbouw
Naasthetspecifieke gebruik vanbepaalde technieken met een eigen karakteristiek van werken ishet zo,dat met dezelfde hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel, de effectieve werking sterk uiteen kan lopen per
techniek. Tegenover een lager verbruik aan middelen bij een bepaalde
techniek staan echter vaak meer nadelen. Bijvoorbeeld bij de toepassing
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van de LVM-techniek (low volume mist) ligt de arbeidsbehoefte en het
middelenverbruik lager dan bijde andere spuittechnieken, maar er is een
groterekansop drift.

spuit
overgewasboom
foggen (zeerfijne nevel)
lowvolumemist (zeerfijne nevel)
stuiven
spuitbussen
roken
strooien
druppelen
pulverisator/rugspuit
regenleiding
bijgieten
insmeren
Figuur2.1 Overzicht vangewasbeschermingstechnieken opglastuinbouwbedrijven
2.5 Milieu-effect vanverschillende gewasbeschermingsmiddelen
In het MeerJarenPlan Gewasbescherming (MJPG, 1990) worden verschillende criteria voor de milieu-effecten van gewasbeschermingsmiddelen genoemd. De belangrijkste criteria hebben betrekking op de
uitspoeling naar het grondwater, de giftigheid voor waterorganismen en
depersistentie inde bodem.
Op grond van de criteria zijn voorlopige lijsten opgesteld om bepaalde
middelen met voorrang tesaneren. Door eenmogelijk tegrote uitspoeling
naar het grondwater komen voorlopig ongeveer 30%van de middelen op
deze lijst voor. Van bijna 10%van de toegelaten middelen zijn al te hoge
concentraties in het grondwater vastgesteld. Daarnaast worden bijna 20%
van demiddelen genoemd door een tehogegiftigheid voor waterorganismen. Ook middelen die in de grond zo langzaam afbreken dat bij voortdurend gebruik ophoping in de bodem plaatsvindt, worden op een
saneringslijst geplaatst.
Ongeveer 9%van de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen heeft een
halfwaarde tijd (= tijd die nodig is voor een halvering van het gehalte
werkzame stof) van 150tot 365dagen. Na het stoppen van langdurig ge22

bruik kan na eenjaar nogongeveer 50%indebodem worden aangetoond.
Na twee en drie jaar bedraagt het extraheerbare deel nog respectievelijk
25%en 12,5%.
Op basis van een halfwaarde tijd van meer dan 180dagen blijkt zo dat
ongeveer 10% van de toegelaten middelen te langzaam afbreken. Deze
middelen zijn eveneens opeen voorlopige lijst geplaatst om met voorrang
teworden gesaneerd.
Tabel2.1 Percentage werkzame stof dat in de grond - afhankelijk van de halfwaarde tijd - na 1,2 en 3 jaar na het stoppen van langdurige toepassing nogkan wordenaangetoond

Halfwaardetijd middel
in dagen
<30
30-60
60-90
90-150
150-365
365-730
>730

Percentage
toegelaten
middelen
57
19
4
8
9
2,5
0,5

Percentage extraheerbare stof *)na
1jaar

2jaar

3jaar

0
1,5
6,0
18,5
50
70,7

0
0
0,4
3,4
25
50

0
0
0
0,6
12,5
35,4

*)Zonderuitspoelingenverdamping.
Bron:MinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij,MJPG 1990.

Deglastuinder kan met dezeverschillende criteria voor milieubelasting
weinig beginnen. Wanneer hij,volgens de doelstellingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,op substraat teelt,een recirculerend systeem heeft en ook het condenswater hergebruikt, dan wordt
niet meer uitgespoeld naar grond- en oppervlaktewater. Voor deze tuinder ishetdoor de verscheidenheid in typen middelen nietmogelijk om de
milieu-effecten, voorde wijzewaarophijzegebruikt,goed tebeoordelen.
Via omrekening met een kengetal (bijvoorbeeld milieubelastende-eenheid (MBE))isook moeilijk tewerken. Teveel factoren hebben invloed zoals giftigheid, werkingsduur, omstandigheden waaronder toegediend
(warm/koud, vochtigheid), techniek van toedienen (ruimte- of gewasbehandeling) enhetgewas (consumptie ofsiergewas).Tochbestaatgrotebehoefte aan meer kwalitatief en kwantitatief inzicht om een betere
vergelijking tussen middelen te kunnen maken en om afhankelijk van de
omstandigheden van toediening en het gewas tot eenbeterekeuze te kunnen komen.
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Hetisbelangrijk dat detuinder kiestvoordebesteenmodernstemiddelen. Er is dan een minimale hoeveelheid nodig bij een maximaal gewenst bestrijdingseffect. Het toetsen van gewasbeschermingsmiddelen
moetverder worden ontwikkeld.Tochblijft hetuit hetgrote gevarieerde
aanbodmoeilijk kiezen.Viaeensoort gebruikswaarde-onderzoek kan de
keuzetussenmiddelenvoordetuinderworden vergemakkelijkt.
2.6 Blokkerenvanemissieroutes
2.6.1 Overzichtemissieroutes
Naast een absolute vermindering van de verbruikte hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen pergewasmoethetbeleidzichookrichtenop
het blokkeren van emissie-routes naar het milieu(Berends,1989).IntaTabel2.2 Deomvangvandegeschattehuidigeemissievanbestrijdingsmiddelen
indegroente-en bloementeeltonderglas in1 000kgperemissieroute
naargrond-enoppervlaktewater,respectievelijkluchtin1988
Emissieroute

Water

Lucht

Percenta getot.

groente bloemen

groente bloemen

groente bloemen

Uitspoeling
Afvoer cond. water
Kasontsmettingen
glasreiniging
Afloop regenleiding
Restanten bloemvoorbehandelingsmiddelen
Restanten spoelwater
Verdamping uit grond
Emissiebijtoedieningen afluchten
Verdamping vanaf
gewas

11,6
<0,1

15,8
0,1

7,1
0,3

4,8
03

0,6

3,0
2,0

Totaal

20,0

14,1

9,6

232,0 213,0

26,0

4,0
<0,1

5,1
<0,1

73
0,1

4,7
0,1

0,2
80,0

1,0
0,6
69,0

5,7

16,0

2,0

5,2

15,1

44,0

5,2

14,2

270,0 283,0

100,0

100,0

Bron:Ministerievanlandbouw,NatuurbeheerenVisserij,MeerjarenplanGewasbescherming
1990.
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bel 2.2 is de omvang van de geschatte emissies van gewasbeschermingsmiddelen voor degroente-enbloementeelt weergegeven. Deze tabel issamengesteld op basis van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG,
1990) en is inclusief chemische grondontsmetting. Deze cijfers zijn grove
schattingen opgesteld door een aantal experts. Beter cijfermateriaal is nog
niet beschikbaar.
Belasting van de omgeving zou voorkomen kunnen worden door blokkering van genoemde emissieroutes. Inhet Meerjarenplan Gewasbescherming wordt per emissieroute aangegeven hoe de emissie beperkt kan
worden. Afhankelijk van de routeschommelt debesparing tussen de 5en
100%. Onder de emissie vanuit de grond wordt ook verstaan de emissie
vanaf plastic,beton,etc.zoalstoegepast wordt inde substraat.
In de volgende subparagraaf vindt een bespreking van de oplossingsrichtingen plaats.
2.6.2 Oplossingsrichtingen vanenkele emissieroutes
2.6.2.1 Uitspoeling van voedingswater
Degrootste hoeveelheid van het voedingswater dat aan de plant wordt
gegeven neemt de plant op om het vervolgens op teslaan in stengel,blad
en de te oogsten produkten en om te gebruiken voor de plant noodzakelijk levensproces van verdamping. Bijteelten die rechtstreeks in de grond
groeien kan deplant ook water uithetgrondwater halen,het isook mogelijk dat bij de grondteelten voedingswater wegloopt. Bij substraatteelten
wordt een overmaat aan water gegeven. De emissieroute van gewasbeschermingsmiddelen via het voedingswater kan worden geblokkeerd
door hergebruik van drainwater toe te passen en voor grondteelten over
teschakelen naar systemen losvan de ondergrond.
2.6.2.2 Condenswater
Eenbelangrijk deel van het door de plant opgenomen water wordt verdampt en kan als condens neerslaan op de plant, de grond, het glas, verwarmingsbuizen en dergelijke en op de constructie delen van de kas.Een
gedeelte van het condenswater blijft in de kas,echter een belangrijk deel
komt buiten de kas terecht. Meegevoerde gewasbeschermingsmiddelen
komen zodoende inhetgrond-of oppervlakte water of in degrond buiten
de kas terecht. Het nieuwe moderne kastype is voorzien van condensgoten en de ramen zijn zo ingelegd dat er geen kieren meer voorkomen. Al
het condenswater kan nu worden opgevangen ennaar het regenwaterbassin worden afgevoerd. Daar het op velebedrijven economisch aantrekkelijker is om niet met te grote regenwaterbassins te werken zal door het
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overlopenvanhetbassinalsnogcondenswaterinhetoppervlaktewaterterechtkunnenkomen.Eenoplossingishetcondenswater-continuoftijdelijk -naar de mengbak teleiden van het gesloten substraatsysteem en te
mengen methet voedingswater. Dit vraagt nader onderzoek in hoeverre
hetmogelijkisditcondenswaterdirectterecirculeren.
2.6.2.3 Driftenverdamping
Resultaten van recentelijk afgesloten onderzoek (MJPG, 1990) geven
weerdatdeemissieroutenaardeluchtquaomvanggroterisdandienaar
hetoppervlaktewater.Driftenverdampingveroorzakendezeemissie.
Driftontstaatdoordatzeerkleinedruppelsvanhetwater,datalsoplosmiddel voor het gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt, in de lucht
zweven tijdens en na de behandeling en via kieren en open luchtramen
buiten de kas terecht kan komen.Denieuwste experimentele kassen zitten,zoalsmen dat indepraktijk noemt,potdicht waardoor via kieren en
gatengeenongecontroleerde ontsnapping meermogelijk is.Eenkaszonderluchtramengeeft eentotaalanderproduktiesysteem.Luchtramenspeleneenzeergroterolbijhetoptimaliseren vanhetkasklimaat.Nietalleen
door deafvoer van tewarmelucht,maarookbijhetmanipuleren vande
plantdooreenwisselendkasklimaat,zijnluchtramenbelangrijk.Veleproblemen metnameophet terrein van dewisselwerkingtussen kasklimaat
en teelttechniek, zullen eerst opgelost moeten worden voordat tuinders
kassengaanbouwenzonderluchtramen.
Hetonderzoek speelthieropin.OphetProefstation voordeTuinbouw
onderGlas(PTG)teNaaldwijk enhetInstituutvoorMechanisatie,Arbeid
enGebouwen (IMAG)inWageningen wordt onderzoek gestart inkassen
zonder luchtramen. Ditbetreft dus kassenzonder luchtramen en waarbij
de uitlaat en inlaat van lucht in de kasruimte onder controle wordt gebracht.Ditiseenmoeilijkproces.
Hetontstaan vandrift wordtsterkbepaald doordegebruiktetechniek.
Een toedieningstechniek met een gewasgerichte werkwijze (spuitcabine/spuitrobot) beperkt deemissienaar deluchtsterk invergelijking met
eenruimtebehandeling zoalsdiemetdeLVM-methodewordtuitgevoerd.
Ombijruimtebehandeling deemissienaarbuiten dekaszoveel mogelijk
tevoorkomeneneenbeterbestrijdingseffect tekrijgen wordtgewerktmet
hetzolangmogelijk gesloten houden van deluchtramen.Methetsluiten
vandeschermenlijkthetmogelijkhetbestrijdingseffect nogteoptimaliserenendedrift verdertebeperken.Schermendieinvelekassennu alworden gebruikt om energie tebesparen,het kasklimaat teoptimaliseren en
debloei tebeïnvloeden, kunnen een vierde functie krijgen op het gebied
vanhetmilieu.
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2.6.3 Residuen oporganisch afvalmateriaal
Residuen kunnen ook voorkomen op organisch materiaal zoals resten
van planten. Tijdens de teelt of na het beëindigen van de teelt worden
deze resten verwijderd. Dit materiaal komt of op een afvalhoop ergens op
het bedrijf of gaat van het bedrijf af. Buiten het bedrijf wordt het gestort
op vuilstortplaatsen, tot compost verwerkt of vernietigd. Het aanwezig
zijn van residuen op plantenresten hangt nauw samen met hettijdstip van
toedienen en de werkingsduur van de middelen. Terugdringen van het
absolute gebruik van chemische middelen,maar vooral van middelen met
een lange werkingsduur, kan de milieu-effecten van residuen sterk beperken,zodatbijdecompostering van dezeresten geenemissie plaatsvindt.
2.6.4 Spuittechnieken engerichte middelenkeuze
Wanneer plagen hetbeste met chemische middelen kunnen wordenbestreden isdekeuzevan despuittechniek enmiddel(en)aan deorde.
Reductie van middelengebruik kan verkregen worden door te werken
met goede en goed onderhouden apparatuur. Deskundigen op het gebied
van spuittechniek wijzen erop dat de verbruikte hoeveelheid middel met
dergelijke apparatuur alleen al met vijftien procent kan worden beperkt
door desproeidoppen regelmatig te vernieuwen.
De toegepaste spuittechniek moet het middel op de gewenste plaats
brengen, dus op het gewas. Elkebestaande spuittechniek heeft zijn vooren nadelen.
Met de recentelijk in zwang gekomen LVM techniek die de kas in een
mist hult met druppelgrootten van 5tot 10micron, kan het middelenverbruik worden teruggedrongen. Daarnaast is het voor de toediener een
schone techniek. Toch is ook met deze vorm van ruimtebehandeling gericht spuiten op alleen het gewasniet mogelijk. Een deel van de middelen
komt op plaatsen waar ze niet gewenst zijn. Via condensvocht en luchtramen en kieren verdwijnt een nog onbekend deel buiten de kas. Het is zo
mogelijk dat dezespuittechniek voor het milieu per saldonadeliger is dan
het traditionele spuiten dat bij de toepassing misschien meer middel
vraagt, maar minder buiten de kas verspreidt. Onderzoek moet uitwijzen
of met teeltmaatregelen als het sluiten van schermen de techniek van de
ruimtebehandeling kan worden verbeterd en de emissie tot aanvaardbare
proporties kanworden teruggedrongen.
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HETVERZAMELENVANGEGEVENSOP
DEBEDRIJVEN

3.1 Inleiding
Om meer inzicht te krijgen in hetgebruik van gewasbeschermingsmiddelenen van hetwater-enmeststoffenverbruik op glastuinbouwbedrijven
heeft het LEI in het basisproject gedurende het teeltseizoen 1988/89 op
een groot aantal bedrijven gegevens verzameld. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op de overwegingen die bij de keuze van de bedrijven een rol
hebben gespeeld enop depraktische uitvoering van de gegevensverzameling.
3.2 De keuzevanbedrijfssystemen en bedrijven
Inhet basisproject stond het verzamelen van gegevens op ruim 80bedrijven op het programma. Destart van hetnieuwe teeltseizoen kwam bij
de vroege stookteelten bij de groentegewassen onder glas snel dichterbij.
Detijd drong.Ermoesten snel keuzes gemaakt worden uit de verschillende bedrijfssystemen en uit de bedrijven waar de systemen voorkomen.
Vervolgens kwam de werving aan de orde. Uit de gevoerde gesprekken
bij de inventarisatie is gebleken dat bij de keuze van bedrijfssystemen
twee thema's centraal dienen testaan:
1. de wijze waarop recirculatie van drainwater wordt toegepast. Hierbij
moet gekeken worden naar de waterkwaliteit waarvan wordt uitgegaan ennaar destoffen dieaanhetwater worden toegevoegd.
2. de wijze waarop de ziektebestrijding wordt uitgevoerd. Waarbij het
gaat om de verschillende spuittechnieken met elkaar te vergelijken en
om inzicht in het spanningsveld tussen biologische tegenover chemische en preventieve tegenover curatieve gewasbescherming van ziektenen plagen.
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3.3 Keuzevanbedrijvenmetverschillende gewasbeschermingstechnieken
3.3.1 Chrysant
Het verdient de voorkeur om algemeen toepasbare methoden en technieken zoveel mogelijk bij een enkel gewas te documenteren. In principe
leentelkgewas waar eengroteverscheidenheid aan technieken wordt toegepast zich voor het verzamelen van gegevens, maar waarschijnlijk is er
geen gewas in de glastuinbouw waar zo'n intensief gebruik wordt gemaakt van spuittechnieken en chemische middelen alsde chrysant.Om te
kunnen exporteren moet in de meeste gevallen worden voldaan aan de
nul-toleratie. Chrysanten moeten dus vrij van levende of dode pathogenen zijn. Deze eis maakt dit gewas ook zeer geschikt om spuittechnieken
juistbijdit gewas teonderzoeken. Gekozen werd voor de volgende spuittechnieken:
- spuiten metspuitpistool of spuitgeweer;
- spuiten metspuitboom of overgewaswagens;
- laagvolumespuiten (colfoggen);
- ruimtebehandeling (pulsfog,LVM).
Gedacht werd aan vierbedrijven per groep,dus totaal 16chrysantenbedrijven.
3.3.2 Komkommer
Biologische en chemische gewasbescherming zijn methoden die bij de
meeste vruchtgroentebedrijven worden toegepast. Een gewas waar het
spanningsveld tussenbiologischeenchemischegewasbescherming bijuitstek samenkomt isdekomkommer. Vooralbijdeze problematiek komt de
wijze van bedrijfsvoering door de ondernemer centraal te staan: hoe
wordt de afweging rond de gewasbeschermingsmethode gemaakt, hoe
wordt met de gekozen methode omgegaan en wat zijn de resultaten? Uitsluitend biologisch of chemisch komt bijna niet voor. Vrijwel alle komkommertelers beginnen biologisch, maar tijdens de teelt komen er steeds
meer afvallers dieovergaan op chemische technieken. Toch zijn er ondernemers die in hoofdzaak de biologische methode blijven kiezen en, waar
nodig,chemisch bijsturen.
Aan de andere kant zijn er ook aanhangers van de chemische weg die
van het begin af voor chemische gewasbescherming kiezen. Misschien is
hetmogelijk om deze laatstegroep verder op tedelen ineen meer preventief en een vooral curatief handelende groep. Getracht werd om met een
groep van vijftien komkommerbedrijven te starten en gaandeweg tot een
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dergelijke indelingtekomen.Voor ditonderdeel werd tevens aangesloten
bijhetNTS-demonstratieproject gewasbescherming.
3.3.3 Paprika en gerbera
Bijpaprika engerbera heeft dekeuze van debedrijven vooral plaatsgehad teneinde goede gegevens te verzamelen over het water- en meststoffengebruik met en zonder hergebruik van drainwater. Daarnaast hebben
demeesteondernemers ookhetgewasbeschermingsmiddelenverbruik geregistreerd. Wellichtdoordat erbijdezegewassen nietgeselecteerd ismag
ervan worden uitgegaan dat voor deze gewassen een goed beeld wordt
verkregen van de wijze waarop de gewasbescherming in het teeltjaar
1988/89werd uitgevoerd.
3.4 De praktischeuitvoeringvande gegevensverzameling
Op 61 bedrijven met specialisatie op de teelt van komkommer (15 bedrijven), paprika (24bedrijven), chrysant (15bedrijven) en gerbera (7bedrijven) werd,naast gegevens over het water-en meststoffengebruik, ook
hetgebruik vangewasbeschermingsmiddelen geregistreerd.
Bijde keuze van debedrijven heeft representativiteit voor de betreffende teeltof voor desector zeker niet voorop gestaan. Voor komkommer en
chrysant heeft de keuzeplaatsgehad opbasisvan de overwegingen diein
devorigeparagraaf zijn genoemd.
Bijhet werven vandebedrijven hebben deondernemersenthousiast op
het onderzoek gereageerd. Niet alleen het water- en meststoffenverbruik
en de mogelijkheden om het drainwater te recirculeren stonden in de belangstelling; ook voor het registreren van gewasbeschermingsmiddelenverbruik schrok men niet terug. Hoewel het eigenlijk de bedoeling was
om alleen bij chrysant en komkommer gegevens over gewasbescherming
teverzamelen isdoor de druk van tuinders ook paprika en gerbera in het
onderzoek opgenomen. Van het verzamelen van gegevens op tomatenbedrijven werd uitpraktischeoverwegingen afgezien.
De gegevens zijn door de telers zelf geregistreerd op formulieren die
per twee weken werden vernieuwd. Eengroot aantal gegevens werd vastgelegd,zoals demethode van gewasbescherming,het middel,de hoeveelheid middel, de gebruikte hoeveelheid spuitvloeistof, de ziekten en
plagen waartegen de middelen zijn ingezet, de behandelde oppervlakte
en debenodigde arbeid.
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HETVERBRUIKVAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

4.1 Inleiding
Indit hoofdstuk wordt ingegaan op de gewasbeschermingstechnieken,
het middelenverbruik, de soorten middelen, de spreiding in het middelenverbruik en dergelijke. De door de bedrijven verstrekte gegevens over
de gebruikte middelen zijn, met behulp van de bedrijfsomvang en gehalten genoemd in de Gewasbeschermingsgids (CAD, 1989), omgerekend
naar hoeveelheden werkzame stof per ha glasoppervlakte en uiteindelijk
ingroepen samengevat inditverslag opgenomen.
Bijchrysant isgekeken naar vier verschillende spuittechnieken. Hierbij
is uitgegaan van groepen van elk vier bedrijven die als hoofdtechniek de
bespuitingen uitvoerden met een Low Volume Mist (LVM) spuit, colfog,
overgewaswagens of spuitpistolen/geweren.
4.2 Preventief, curatief engeïntegreerd spuitenopdeonderzochte bedrijven
Op de onderzochte chrysanten- en gerberabedrijven werd alleen chemisch gewerkt. Van de 24paprikabedrijven inhetonderzoek hebben twee
bedrijven vanaf de start van de teelt geen biologische gewasbescherming
toegepast. De overige 22 bedrijven hebben naast chemische middelen
meer of minder succesvol gebruik gemaakt van geïntegreerde gewasbescherming. Van de vijftien onderzochte komkommerbedrijven heeft één
bedrijf volledig chemisch gewerkt, dertien bedrijven hebben alleen tijdens
deeersteteeltgeïntegreerd bestreden eneenenkelbedrijf heeft ook tijdens
de tweede en derde teelt biologische bestrijders uitgezet. Geen enkel bedrijf in het onderzoek wist de gewasbescherming tegen ziekten en plagen
volledigbiologisch rond tezetten terwijl wel was verwacht dat enkelebedrijven dit zou lukken.
Trips is het belangrijkste plaaginsekt bij komkommer en paprika. Het
evenwicht tussen plagen enbestrijders blijkt in depraktijk vooralbij komkommers wankel te zijn, waardoor steeds grotere aantallen biologische
30

bestrijders nodig zijn, en regelmatig ook chemisch bijgestuurd moet worden. De problemen kunnen daarbij zo groot worden dat het gewas versneld geruimd moet worden.
Om een volgende teelt te kunnen starten moeten eerst de resten van
een uit de hand gelopen eerste teelt worden geruimd. Dit betekent dat
meerderebespuitingen nodigzijn om deoudeplaaginsekten,larven eneitjes op te ruimen. Helaas betekent dit ook dat de biologische bestrijders
worden gedood.
Vooral bij de komkommers bleek het in de hand houden van de tripspopulatie een groot probleem. Tijdens de teelt is het, door het ontbreken
van selectieve middelen, niet mogelijk om chemisch te corrigeren. Bij paprika is het beter mogelijk, zonder dat de produktie daar direct nadeel
van ondervindt, om ook tijdens de teelt het biologisch evenwicht te regelen.
In de bloemisterij speelt biologische gewasbescherming geen rol van
betekenis.Hier worden ziektenenplagen vrijwel uitsluitend chemischbestreden. Dit kan curatief, dus nadat een aantasting is vastgesteld, of preventief. Preventieve gewasbescherming iser op gericht tevoorkomen dat
plagen tot ontwikkeling komen. Het blijkt dat de preventieve bespuitingen op de bedrijven volgens een vrij vast schema worden uitgevoerd. In
de winter, wanneer de ontwikkeling van het gewas minder snel gaat,
wordt op demeestebedrijven minder vaak gespoten.
De strenge importeisen van een aantal landen dwingen de tuinder intensief en preventief te spuiten. Zo wordt bij chrysant bij elke bespuiting
veelal een combinatie van meerdere chemische middelen verspoten die
per bedrijf vrij constant is van samenstelling. Ook bij chrysant blijkt door
het gebruik van moderne middelen een laag verbruik mogelijk te zijn.
Preventief spuiten lijkt daarom zo gek nog niet. Toch geven de tuinders
zelf aan dat, wanneer meer bekend isover werking van de middelen, een
nogefficiënter gebruik mogelijk is.
4.3 Biologischegewasbescherming opkomkommer-enpaprikabedrijven
Bij de vruchtgroentegewassen die onder glas geteeld worden wordt
veel geïntegreerde gewasbescherming toegepast. Hierbij wordt door het
uitzetten van natuurlijke vijanden in de kassen getracht het gebruik van
chemischemiddelen zogeringmogelijk te houden.
Ook op vrijwel alle onderzochte komkommer- en paprikabedrijven
werd "biologisch" gestart. Slechts een enkel komkommerbedrijf en twee
paprikabedrijven hebben uitsluitend chemische gewasbescherming toege31

past. Dat betekent echter dat bij de bedrijven die biologische gewasbescherming toepasten ook na het planten van het jonge gewas nog enkele
weken chemische middelen worden gebruikt om ervoor tezorgen dat alle
ziekten enplagen van vorigeteelten afdoende worden opgeruimd.
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Amblyseius cucumerisenbarkeri(roofmijten) tegen trips
Phytoseiulus persimillis (roofmijt) tegen spint
Encarsia formosa (sluipwesp) tegenwitte vlieg
sluipwespen tegen luis
galmuggen en wantsen
vang/plakplaten
lijm
schimmel-en bacteriepreparaten

Figuur4.1 Biologische bestrijdingswijzen dieopdeonderzochte glasgroentebedrijvenvoorkwamen
De meeste ondernemers die besluiten biologische bestrijders uit te zetten maken met de leveranciers afspraken over de televeren aantallen van
de verschillende soorten. Veelal wordt hierbij uitgegaan van een standaard leveringspakket per gewas met een gunstigere prijs. Amblyseius
neemt in het pakket de belangrijkste plaats in. Door de leveranciers van
biologische bestrijders werd als gebruikelijke hoeveelheid voor komkommers ongeveer 2,5miljoen en voor paprika 1,5 miljoen Amblyseius per ha
aangehouden.
Op enkele komkommerbedrijven werden eind december al de eerste
zendingen Amblyseius uitgezet, maar de meeste bedrijven begonnen pas
in deloopvanjanuari methetop groteschaaluitzetten van debiologische
bestrijders. Op de onderzochte bedrijven werden tijdens het teeltseizoen
1988/89 zowel bijde komkommers alsbijde paprika's aanzienlijk grotere
aantallen uitgezet dan aanvankelijk de bedoeling was. Problemen met de
effectieve werking van de natuurlijke vijanden kwamen veelvuldig voor
en de leveranciers hebben in veel gevallen extra leveringen voor eigen rekening uitgevoerd. Op de komkommerbedrijven werden in januari en februari al grote aantallen Amblyseius uitgezet. Bij de paprikabedrijven
kwam datpaseind februari eninmaart goed opgang (figuur 4.2).
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Figuur4.2 AantallenAmblyseiusuitgezetpervierweken (teeltjaar1988/89)
Gemiddeld werdenopdertien vandekomkommerbedrijven diebiologischegewasbescherminguitvoerdenruim5miljoen Amblyseiusuitgezet.
Op tien van deze bedrijven werden bovendien nog gemiddeld ruim
100000Encarsia formosa toegediend en op zeven bedrijven werden bovendiengemiddeld 150000Phytoseilus persimillis uitgezet.Opdekomkommerbedrijven werden in maart de meeste Phytoseiulus in de kassen
gebracht,bijdepaprikabedrijven laghetzwaartepunteenmaandlater.De
komkommerbedrijven lieten in periode 7en 8,bij de tweede teelt, weer
eenoplevinginhetuitzettenvanhetaantalbiologischebestrijderszien(figuur4.3).
Opde 22paprikabedrijven diebiologische gewasbescherming uitvoerdenwerdengemiddeld ongeveer2,6miljoen Amblyseiusuitgezet.Opeen
enkel bedrijf na hebben deze paprikabedrijven ook gemiddeld ongeveer
70000Phytoseiluspersimillis uitgezet.Encarsia formosa isslechtsopéén
paprikabedrijf ineenzendingvan30000stukstegenwittevlieguitgezet.
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Figuur43 AantallenPhytoseiulusuitgezetpervierweken(teeltjaar1988/89)
4.4 Hoeveelheid chemische middelen
Ondanks het uitzetten van grote aantallen natuurlijke vijanden bij paprika's en komkommers werden ook bij de geïntegreerde gewasbescherming nog veel chemische middelen gebruikt. Meer natuurlijke vijanden
uitzettenbetekentooknietautomatisch datminder chemischhoeft teworden ingegrepen. Misschien isjuist het tegendeel het geval. Wanneer zich
problemen voordoen bijhetbereiken of het handhaven vaneen biologisch
evenwicht dan zijn soms intensieve bespuitingen nodig om de zaak weer
in dehand te krijgen.
Bij alle onderzochte gewassen blijkt de spreiding in het middelenverbruik tussen de laagste groepen (laagste kwintiel = 20% laagsten) en de
hoogste groepen (hoogste kwintiel =20%hoogsten) aanzienlijk te zijn. In
tabel 4.1 is een overzicht gegeven van het aantal behandelingen, de arbeidsbehoefte en het middelengebruik bij komkommer en paprika. Onder
het aantal behandelingen is het aantal volledige behandelingen van het
bedrijf weergegeven. Tien bespuitingen op een tiende deel geeft dus één
behandeling.
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