opdekwaliteitvanhet oppetvlaktewatet
blijkt tehebben,datwaterschappen alert
moeten blijven ophetgebruik vangewasbeschermingsmiddelen endeinvloed daarvan
opde waterkwaliteit.

ACTUALITEIT

Tuinbouwsector heeft
weinig invloed op
waterkwaliteit

Verderconcludeert deprojectgroep dat
zowelindetuinbouw onderglasalsinde
openlucht eenpotentiële milieuwinst van
meerdan40procent beteiktkan worden
door slechtsvijfmiddelen met eenhoog
milieurisico tevervangen dooreen alternatiefgewasbeschetmingsmiddel.

Hetgebruikvangewasbeschermingsmiddelen
doordetuinbouwsectorheeft maareen beperkte
negatieveinvloedopdewaterkwaliteit.Dit
blijktuitdetussentijdse resultatenvan hetdriejarigeproject'Tuinbouwenwaterkwaliteit'van
dewaterschappen DeAaen DeMaaskanten de
zuidelijke (and-entuinbouworganisatie.

Hetproject 'Tuinbouwen waterkwaliteit'gingin 2000vanstart.Indegebieden
vandegenoemde waterschappen doet jy
procentvandetuinders en boomkwekers
mee.Intotaalgaat hetom81 deelnemers.
Samenbeherenzij 206hectare cultuutgrond.
Doelvanhetprojectishetverminderen van
dediffuse verontreiniging metgewasbeschermingsmiddelen vanuit deglastuinbouw,devollegrondstuinbouw endeboomteelt.Binnen hetproject wotdt het gebruik
vandemilieumeetlat vanhetCentrum voor
Landbouw enMilieu (CLM)gestimuleerd.
Dezemeetlat iseenbelangrijk hulpmiddel
bijhet inkaartbrengen vande milieurisico's
vanbestrijdingsmiddelen. Omdat deafgelopenmaanden eenaantalnieuwebestrijdingsmiddelen opdemarktverscheen,vernieuwdehetCLMbegindezemaandde
milieumeetlat.

Van26belangrijke gewasbeschermingsmiddelen istussen september 2001 enseptember 2002 onderzocht inwelkematezein
deoppervlaktewateren vandewaterschappenwerdenaangetroffen. Inhetgebiedvan
WaterschapDeMaaskant had het gebruik
vannegenmiddelen geenmeetbare invloed
opdekwaliteit van het oppervlaktewater.
Drieaangetroffen middelen (carbendazim,
imidacoloprid enpirimicarb) kunnen wel
wordengekoppeld aangebruik ervaninde
plaatselijke tuinbouw.Inhetgebiedvan
WaterschapDeAaoefenden 14gebruikte
middelengeen invloed uit opdekwaliteit
vanhet oppervlaktewater.
Deprojectgroep vindt,ondanks het feit
datminstens driekwart vandetuinbouwgetelateerdestoffen dusgeen meetbare invloed

Ditjaar eindigr hetproject 'Tuinbouw
enwaterkwaliteit'. Hetwordtgebruikt om

derepresentativiteit tetoetsenvanderesulratendieindevoorgaandejaren zijn verkregen, f
ACTUALITEIT

Weerpaalvoor schoon
grondwater
TelersinhetBrabantseBudclgebruikensinds
afgelopenzomereenweerpaalomdeuitspoeling
vangewasbcschcrmingsmiddelennaarhet
grondwaterteverminderen.Metbehulpvande
weerpaalkunnendetelershetbestespuitmomentbepalenendezegebruikenalswaarschuwingssysteem tegenziekten.
Deweerpaal meeteenaanral factoren,
zoalsvochtigheidsgtaad,temperatuur en
neerslag.Dezegegevensworden doorgezondennaareencomputersysteem waaropde
telerskunnen inloggen.Vervolgensgeeft de
computer eenadvies.Zoheeft elkmiddeleen
optimaal spuitmoment enzijn bepaalde
weersomstandigheden ideaalvoorziekten
enschimmels,zoalsdephytophthora, de
schimmeldiedeaardappelziekte veroorzaakt.Dooropdegoedemomenten welof
juistniet tespuiten kandetelerzuinig
omspringen met hetgebruikvanbestrijdingsmiddelen.
Deweerpaal maaktondetdeeluit van
hetproject 'SchoonWater-Brabantse telers

Hetweerstation.
Monitorirysresultatenvanenkeledoordetuinbouwgebruiktegewasbeschermingsmiddelen.
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