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Geïntegreerde aanpak houdt de spint op laag niveau
GEWASBESCHERMING

GEINTEGREERDE TEELT
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‘Je moet alert blijven, want het

Wekelijks bekijken en bespreken biologievoorlichter André Jongeleen (links), assistent bedrijfsleider Lex Bakker en bedrijfsleider Rob de Vries (rechts) de
stand van zaken. Gezamenlijk bepalen ze de inzet van beestjes voor de erop volgende week.

Het afgelopen jaar ging Zuurbier Rozen in Heerhugowaard met 10 van de 13 ha
over op de geïntegreerde gewasbescherming. Tijd en een goede interne
organisatie en communicatie zijn de sleutelwoorden voor de geslaagde start.
TEKST EN BEELD: MARLEEN ARKESTEIJN

Een wandeling door de enorme kwekerij
van Zuurbier Rozen neemt flink tijd in
beslag. Er groeien onafzienbare hoeveelheden rozen met erboven rode zwavelverdampers en blauwe en gele vangplaten,
overgoten door het licht uit de assimilatielampen. In het midden van het bedrijf
zit een verwerkingsruimte met voor ieder
van de drie rozenrassen een eigen verwerkingsmachine en koelcellen.
Cor Zuurbier, dochter Rosaline en Kees
Oudhuis vormen de directie. Iedere afdeling heeft een eigen bedrijfsleider.

veert, wanneer ze verantwoordelijk zijn
voor een eigen onderdeel van het werk.”
Op het hele bedrijf hangt minimaal 10.500
lux aan verlichting. Er groeien drie rassen:
5,5 ha met de nieuw rode ‘Prestige’, 4 ha
met de witte ‘Akito’ en 3,2 ha met de oranje
‘Cherry Brandy’. De Vries: “We denken dat
de ‘Prestige’ de nieuwe rode roos wordt. De
roos heeft een goede houdbaarheid, kleur
en productie. Ook de teelteigenschappen
zijn goed. Hij heeft weinig last van ziektes
en is daarom prima geschikt voor een geïntegreerde teelt.”

Prestige de nieuwe rode roos

Overstap

“We hebben hier vier teeltafdelingen van
gemiddeld 3,2 ha. De verwerking is sinds
zes jaar ook een aparte afdeling”, vertelt
Rob de Vries, bedrijfsleider van een afdeling met de nieuwe rode roos ‘Prestige’.
“Het blijkt dat het mensen sterk moti-

Op een gegeven moment viel de beslissing om over te stappen op de geïntegreerde gewasbescherming. De bedrijfsleider: “We hebben een te smal chemisch
middelenpakket tegen spint overgehouden. Goed werkende middelen zijn uit de
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handel genomen en andere middelen zijn
minder effectief geworden, onder andere
door het optreden van resistentie.”
De afdeling met ‘Prestige’ van Rob de
Vries kwam als eerste aan de beurt. In
januari 2007 heeft hij samen met specialist André Jongeleen van huisleverancier
Van Iperen een plan van aanpak opgezet.
“We hebben eerst gekeken welke biologische bestrijders we hebben en welke biologische- en chemische strategieën we in
kunnen zetten. De volgende en belangrijke
stap was schoon beginnen. Na een wachtperiode voor de nawerking van de chemische
middelen zijn in februari de eerste beestjes
ingezet.”

Inzet van bestrijders
Voor de biologische aanpak in ‘Prestige’
bleken twee verschillende natuurlijke vijanden te volstaan: Phytoseiulus persimilis tegen spint en Amblyseius cucumeris
tegen trips èn spint. Deze Amblyseius eet
het liefst tripslarven, maar ook eieren en
jonge spintlarven als de tripsdruk laag is.
Tegen (invliegende) volwassen trips is
soms een chemische correctie met
Conserve noodzakelijk.
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gaat om levend materiaal’
Na drie keer volvelds Phytoseiulus inzetten, was er een goede populatie opgebouwd tegen spint. Om deze op een voldoende laag niveau te houden, is wekelijks plekjes bijwerken met Phytoseiulus
nodig. Jongeleen: “De wittevlieg behandelen we lokaal chemisch. We vinden dat de
biologische bestrijding tegen wittevlieg
in roos (nog) te moeizaam verloopt. De
zwavelverdampers remmen bovendien de
ontwikkeling van de sluipwesp tegen wittevlieg. Amblyseius swirskii kan niet
tegen de noodzakelijke tripscorrectie met
Conserve en gebruiken we dus niet.”
Ook luis wordt chemisch aangepakt.
“Luizen hebben een té grillige ontwikkeling. Doordat snel gewasschade optreedt,
is er geen tijd om een biologisch evenwicht op te bouwen met sluipwespen.
Bovendien hebben we vrij zachte, goed
integreerbare middelen tegen luis.”
Rupsen vormen bij Zuurbier geen probleem, omdat er overal insectengaas in de
luchtramen zit. Dit gaas zorgt ook voor
minder problemen met invliegende trips
en wittevlieg.
De meeldauw blijft onder controle door een
aantal uren per nacht zwavelverdampers
aan te zetten, met een enkele correctie
van chemisch integreerbare middelen.

Scouten blijft cruciaal
Scouten is en blijft van cruciaal belang. De
medewerkers scouten dagelijks tijdens het
snijden en de andere gewaswerkzaamheden.
De bedrijfsleider gaat zelf met drie tot vier
mensen specifiek op zoek naar eventueel
voorkomende ziekten en plagen. Er hangen
vangplaten voor trips en wittevlieg. Spint
zoeken ze in het gewas zelf.
Iedere week komt Jongeleen langs om mee
te denken, de zaken door te spreken en
steekproefsgewijze te controleren. Gezamenlijk bepalen ze de inzet van beestjes voor de
erop volgende week. Tussentijds is er regelmatig telefonisch contact over wat er speelt.

correctie-bespuitingen waren nodig om de
druk van spint en trips op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Daarna hebben we naar een goed evenwicht toegewerkt”, vertelt Jongeleen.
“De ‘Cherry Brandy’ bleek al snel niet de
favoriete roos voor Phytoseiulus. Het blad
is leerachtiger en het gewas staat meer ‘op
snee’. Daardoor ontstaat een ongunstig
microklimaat met grotere schommelingen
in de luchtvochtigheid. Daar kan
Phytoseiulus slecht tegen. Misschien zit
er ook nog wat residu in het oude hout.
Daarom hebben we dit voorjaar de nieuwe
roofmijt Amblyseius andersonii ingezet.
We hebben de speciaal door Syngenta
Bioline ontwikkelde kweekzakjes uitgehangen, waar gedurende zes weken een
constante aanvoer van deze roofmijten
uitkomt. Ik zie ook in andere teelten al
goede resultaten met de andersonii.”

Succesvoorwaarden
De Vries is positief over het resultaat tot
nog toe. “Zo kunnen we spint wel onder
controle houden, terwijl het alleen chemisch steeds moeilijker wordt. Daarnaast
is het plezieriger werken voor de mensen
en het komt de kwaliteit ten goede. We
registreren de gewasgroei met een
Plantivity-meter van Growlab. Na een
chemische bestrijding ligt de groei soms
een dag stil.”
“Uitgangspunt is een goed groeiend
gewas”, zegt biologievoorlichter Jongeleen. “Als een gewas goed groeit, blijft de
plaagdruk zo laag mogelijk en kan de biologie slagen. Bij een goed groeiend gewas
hoort een goed klimaat.”
Volgens de bedrijfsleider kost geïntegreerd telen nauwelijks meer tijd dan
chemisch bestrijden. Vooral de manier
van werken is anders. In plaats van vervelende, nachtelijke bespuitingen, waarbij
toch altijd één man bij de spuitrobot
moest zijn, gebeurt het roofmijten uitzetten overdag.

Andere afdelingen
Omdat al snel bleek dat de start met
‘Prestige’ goed verliep, is in maart in twee
andere teeltafdelingen op een vergelijkbare manier gestart. De aanpak verschilt
iets per ras.
“De ‘Akito’, een witte roos, is sowieso
gevoeliger voor trips. Daarbij hadden we te
maken met een hogere spintdruk. Enkele

Lex Bakker: “Scouten is en blijft van cruciaal belang,
zeker bij een geïntegreerde teelt.”

minimaal een middag per week, omdat je
bezig bent met de populatieopbouw.”
Regelmatig scouten blijft belangrijk. “Het
is levend materiaal. Je moet alert blijven
als omstandigheden veranderen, zoals bij
het opschroeven van de temperatuur voor
oogsttoename, bij schraal winterweer of
warme zomerdagen.”
De kosten over het eerste jaar blijven onder
de 3 euro/m2 voor de totale chemische
bestrijding, inclusief meeldauw. De ‘Cherry
Brandy’ zorgt voor de hoogste bijdrage.
De bedrijfsleider: “Voor die tijd waren we
2 euro/m2 kwijt aan met name spintmiddelen. Ik verwacht dat de kosten voor
geïntegreerde gewasbescherming nog
afnemen. In het eerste jaar moet je een
goede populatie opbouwen. Bij een goed
evenwicht nemen de kosten voor chemische middelen vanzelf verder af.”

Het 13 ha grote rozenbedrijf Zuurbier Rozen is
met bijna het hele bedrijf in een keer overgestapt op de geïntegreerde bestrijding vanwege de afnemende beschikbaarheid van goede
spintmiddelen. Na een jaar werken met de

Kosten

roofmijten

De Vries: “Het uitzetten van de roofmijt
Phytoseiulus persimilis kost ons ongeveer
een uur per week op 3,2 hectare. Het een
keer per zes weken uitzetten van Amblyseius cucumeris kost 42 uur. Daar komt
ongeveer drie uur per week aan scouten
bij. Alleen bij het opstarten scouten we

Amblyseius cucumeris is de ervaring positief,

Phytoseiulus

persimilis

en

terwijl het bedrijf met de inzet van nieuwere
biologische bestrijders en -systemen naar een
nog hoger plan streeft.
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