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in beeld

Boomgaardspuit
De GPS aangestuurde 3-rijige Munckhof boomgaardspuit is sinds dit voorjaar
ingezet voor de gewasbescherming op het bedrijf Vogelaar Fruitcultures BV te
Krabbendijke. De boomgaardspuit bevalt Martijn Vogelaar goed. Door de GPS
gaat de boomgaardspuit precies aan het begin van de rij aan en aan het einde
van de rij uit. Hierdoor komt het gewasbeschermingsmiddel op de plek waar
het terecht moet komen en vindt er minder emissie plaats naar sloot en omgeving. Ook heeft de GPS voordelen voor het werk van de trekkerchauffeur.
Hij hoeft zich niet meer bezig te houden met het op tijd aan- en uitzetten van
de spuit en kan zijn aandacht geheel richten op het uit- en indraaien.

Syngenta Crop Protection

“Zorgvuldig omgaan met gewasbescherming
gaat iedereen aan”
Telen met toekomst heeft van het woord duurzaamheid een begrip gemaakt. Dat zegt Jan Bouwman, technisch
manager bij Syngenta Crop Protection. “Het is nu aan de sector om het verder op te pakken en te continueren.”
De bijdrage van Syngenta is een nog betere begeleiding bij de inzet van haar gewasbeschermingsmiddelen.
Hoe kijkt Syngenta aan tegen
duurzaamheid?
“Het vermarkten van middelen is
voor ons één ding, maar we willen
ook dat boeren ze verantwoord
inzetten: op het juiste moment en
na andere maatregelen te hebben
genomen. Ook moeten boeren zich
bewust zijn van mogelijke neveneffecten. We moeten voorkomen
dat het middel ergens terecht komt
waar dat ongewenst is. Het is in het
belang van onszelf, de handel en
praktijk.”
Sinds wanneer heeft Syngenta
dit inzicht?
“We zijn altijd al met duurzaamheid
bezig geweest. We willen geen gedoe
met middelen en negatieve aandacht.
Dat werkt uiteindelijk alleen maar
tegen ons. Het verschil met voorheen is wel, dat we de begeleiding
van onze producten een tandje hoger
zetten. We praten er meer over.”
Wat vertellen jullie dan?
“De toelating van middelen behouden en nieuwe toegelaten krijgen,
wordt moeilijker. Als waterschappen
telkens normoverschrijdingen in het
oppervlaktewater vinden of er door
onze middelen bijensterfte optreedt,
kan de overheid zeggen: dit middel

kun je niet in handen van boeren
en tuinders geven. We trekken het
terug. Dat is voor ons niet prettig,
maar de praktijk kan dat al helemaal
niet hebben. Helemaal niet wanneer
er geen alternatief middel voorhanden is. Door onzorgvuldige inzet
kunnen enkelingen de bedrijfsvoering van de hele sector op het spel
zetten.”
Hoe draagt Syngenta bij aan een
zorgvuldige inzet?
“Door heel zorgvuldig etiketten op
te stellen. Etiketten moeten gebruikers erop attenderen dat ze rekening
moeten houden met het milieu en
wat ze daarvoor moeten doen.”
Maar Syngenta staat er niet bij als
middelen worden toegepast.
“Dat is zo, maar sinds kort hebben
we een stewardshipteam om nog
meer nadruk te leggen op productbegeleiding. Dit team houdt zich
bezig met een goede begeleiding
van onze producten in de praktijk.
Zaken als een goede spuittechniek,
emissiebeperking en strikt naleven
van etiketvoorschriften vallen
hieronder. Met name onze buitendienst zal bij de distributie van
onze middelen hierop meer nadruk
leggen.”

Jan Bouwman: “Het is nu aan de sector om het verder op te pakken en te continueren.”

Hebben jullie ook rechtstreeks
contact met de praktijk?
“Ja, via onze proefvelden bij boeren.
Ook nemen we deel aan projecten
zoals de pilot maïscasus van Telen
met toekomst: het project om met
loonwerkers in twee maïsgebieden
te werken aan bewustwording en
gedragsverandering om emissie van
middelen naar het oppervlaktewater
te voorkomen. We hopen dat het
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niet bij deze gebieden blijft, maar
dat overal loonwerkers en boeren
het belang van zorgvuldig handelen
oppakken.”
Wat is de waarde van Telen met
toekomst?
“Door Telen met toekomst is duurzaam niet slechts een woord meer;
het is een begrip geworden. Het is
jammer dat het einde van Telen met

toekomst in zicht is. Juist nu iedereen het heeft over duurzaamheid en
zorgvuldige toepassing. Geen toekomst zonder duurzame toekomst.
Ik hoop daarom dat de sector het
thema zelf oppakt en continueert.”
Op www.telenmettoekomst.nl vindt
u een uitgebreidere versie van het
interview met Jan Bouwman.

