Minder middelengebruik,
meer opbrengsten
Nieuwe technieken voor vloeistofverdeling slaan aan, zegt Agricult
Jarenlang hing er dat donkere wolkje van minder middelengebruik boven de sector. Van overheidswege dreigden milieueisen te worden opgelegd
die als onwerkbaar werden ervaren. Volgens directeur Adriaan van de Ven van Agricult, marktleider in laagvolume-vloeistofverdeeltechnieken,
is dat wolkje aan het verdwijnen. De sector is wakker en pakt de handschoen steeds beter op, meldt hij.
Auteur: Peter Voskuil
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De klimaatverandering zal
alleen maar voor meer
grillige zomers en
voorjaren zorgen, is de
verwachting

juist kleiner. ‘Onze strategie is om onze techniek
in de optimale uren in te zetten. Steeds tanken en
heen en weer rijden kost kostbare tijd, die je elders
te kort komt.’

Toen hij in het vak stapte, was Adriaan van de Ven
nog een missionaris. Klanten hadden hun vaste
werkwijze. Legde hij uit welke besparingen en
voordelen er met zijn technieken te behalen zijn,
dan geloofde men hem niet.
Agricult claimt dat het met geïntegreerde
bestrijding 50 tot 90% kan besparen op
middelengebruik en 90% op het sjouwen van
water. Dat laatste geeft logistiek enorme voordelen
en is door de afgelopen kleddernatte maanden
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extra actueel. Van de Ven: ‘Het weer maakte
sommige landerijen zo nat dat je er met de trekker
met watertank niet op kon, soms zelfs helemaal
niet met de trekker. Dan zijn onze handlansen
natuurlijk een uitkomst om bepaalde hoeken toch
te kunnen bijwerken en onder controle te houden.
Dat merkten we meteen ook in de bestellingen.’
De klimaatverandering zal alleen maar voor meer
grillige zomers en voorjaren zorgen, is de
verwachting. In zijn algemeenheid worden
bedrijven groter, maar het aantal werkbare uren

Tanken
Agricult is een klein specialistisch bedrijf in Son
en Breugel, met dealers in binnen- en buitenland
(Frankrijk, België en tegenwoordig zelfs Duitsland).
Een team van zes fulltimers werkt er continu aan
nieuwe vindingen. Het is een complex vakgebied,
waarbinnen de boomkwekerij ook nog eens zijn
eigen specifieke wensen en eisen heeft.
‘Ik zeg altijd: wij spuiten niet, wij strooien vloeistof.
Spuiten is iets persen door een klein gaatje; dat
doen wij niet’, legt Van de Ven uit. ‘Bij spuiten
waaiert de stof ook altijd uit, met alle risico’s van
dien.’ Alles draait om toepassing. Een goed middel
slecht toepassen kan averechts werken. ‘Als je te
laat ingrijpt, schiet het grootste onkruid uit overlevingsdrang in het zaad.’ Agricult legt de focus op
het behalen van meer opbrengsten met minder
middel, emissie, arbeid en kosten.
Woestijn
De angst voor het onbekende, het omschakelen
naar en wennen aan nieuwe vloeistofverdeeltechnieken speelde lange tijd een bepalende
rol. Veel kwekers hebben bijvoorbeeld een goed
gevoel als het kletsnat is. ‘Ik heb me lang een
roepende in de woestijn gevoeld’, aldus Van de
Ven. ‘Het heeft me jaren gekost om mijn zaak voor
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Agricult met nieuwigheden naar
Plantarium

Adriaan van de Ven

Wie niet anticipeert op
komende regelgeving,
zal volgens directeur
Adriaan van de Ven van
Agricult niet overleven

dit deel van de markt, de boomteelt, winstgevend
te maken. Dat was meer passie dan dat er broodwinning in zat, moet ik je eerlijk zeggen. Als een
klant een lans van ons kocht, dan zag de buurman
dat wel, maar overstappen, ho maar. Wat jij belooft,
kan niet, riepen ze dan. Ze zagen de noodzaak
van beter en minder middelengebruik toen nog
niet. Nu wel. Vooral de jongere generatie heeft de
handschoen echt opgepakt als het om duurzaam
produceren gaat.’

De pioniersfase is definitief voorbij, stelt hij.
‘De grote middenmoot begint nu in te zien wat er
allemaal mogelijk is en dat er mooie kansen liggen.
Je kunt voldoen aan de eisen en en passant ook
nog eens duizenden euro’s besparen. Het gaat niet
ten koste van, maar ten bate van de ondernemer.
Het wordt ook steeds makkelijker om over te
schakelen. We zitten voor mijn gevoel in een fase
dat iedereen wakker is geworden. Ik durf wel te
stellen dat telers over het algemeen bewust met
middelen bezig zijn.’
De klassieke struisvogel (kop in het zand en je
nergens iets van aantrekken) sterft uit. Wie niet
anticipeert op de komende regelgeving, zal niet
overleven, volgens directeur Adriaan van de Ven
van Agricult. ‘Sommigen kunnen onkruid en ziektes
nu al niet meer binnen de wettelijke doseringen
bestrijden. Tot nu toe gebeurde het allemaal nog
op vrijwillige basis, maar je ziet de beperkingen
die van overheidswege worden opgelegd, steeds
groter worden.’ Convenanten worden gesloten,
keurmerken in het leven geroepen en harde regels
ingesteld.
Krom
Niet dat die regels en richtlijnen altijd even goed
en zorgvuldig zijn opgesteld. Met sommige
robuuste etiketten spant Europa volgens hem het
paard achter de wagen. Zo mag er van bepaalde
onkruidbestrijdingsmiddelen wel één of twee keer
vijf liter per hectare worden gespoten, maar niet

Agricult introduceert op Plantarium, eind
augustus, een LvS Kar Pro-kruiwagen voor
laagvolume-onkruidbestrijding. Deze machine
was al langer op de markt, maar de nieuwe
Pro-versie heeft geëvolueerde eigenschappen
meegekregen. Zo is de wagen uitgerust met
een digitale display, die de pompafgifte aangeeft en traploos instelbaar is vanaf nul. Het
oude pompsysteem was alleen in enkele standen af te stellen. Ook is de maximale pompafgifte met 60% verhoogd en is de wagen
geschikt gemaakt voor de rondstrooikop zonder kap op een bodemslede. Ook is er nu een
combi-uitvoering met verwisselbare kap en
bodemslede. Tevens presenteert Agricult op
de beurs de nieuwste uitvoering van LvS Lans
Pro. Die heeft niet alleen een strakker uiterlijk
gekregen, maar is ook uitgerust met een nieuwe, comfortabelere accuheupgordel.
Plantarium wordt van 24 tot 27 augustus
gehouden in Boskoop.

drie keer een halve liter. Dat is krom, vindt Van de
Ven. Voor het milieu en de praktische haalbaarheid
van de milieudoelstellingen is het hard nodig om
dat soort missers te repareren in Brussel. Want door
vaker minder middel toe te dienen, kun je juist
veel besparen, veel milieuwinst boeken en in veel
gevallen resistentie voorkomen.
De mogelijkheden om winst te boeken op
middelengebruik zullen volgens Agricult de
komende jaren toenemen. Als het om middelengebruik gaat, stelt Van de Ven, zitten we nog
midden in een ontwikkeling die nog lang niet is
afgerond. Zo zorgt de intrede van het digitale
tijdperk ervoor dat de precisie steeds verder
toeneemt met behulp van nieuwe gps-systemen.
Hot is momenteel verder het combineren van
werkgangen. Aparte trekkers en apart personeel
kost tijd en geld en gaat ten koste van ander werk.
Van de Ven: ‘Capaciteit wordt steeds belangrijker.
Het gaat erom zo veel mogelijk in een zo kort
mogelijke tijd te doen.’
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