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Samenvatting ______________________________________________________________________
In 2006 is Waterschap Aa en Maas gestart met een ‘gebiedspilot’ in het stroomgebied de Hooge Raam. Eén van de projecten uit deze pilot is het project ‘Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen Hooge Raam’. Het doel van het project is het –
middels praktijkproeven in proeftuin de Hooge Raam - verkrijgen van inzicht in de
kosten en effectiviteit van emissiereducerende maatregelen van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Het project liep van mei 2006 tot december 2007.
Binnen het project zijn de volgende activiteiten ondernomen:
•
Organisatie van de sleepdoekdemonstratie
Er is op 1 juni 2006 een goed bezochte demonstratie gehouden om de werking
van de sleepdoek naast de conventionele spuit te tonen. Dit is een succesvolle
start geweest van de gebiedspilot in het stroomgebied van de Hooge Raam.
•
Werving deelnemers
Op aangeven van het waterschap zijn er drie ondernemers uit het gebied betrokken voor deelname aan het project. Uiteindelijk hebben twee van deze ondernemers ook actief deelgenomen. Voor een derde ondernemer bleek in seizoen 2007 dat deelname aan het project niet inpasbaar was in zijn
werkzaamheden. Zijn motivatie om mee te draaien was dus minder groot dan
voorzien. We concluderen dat de beoogde ‘olievlekwerking’ van het project richting andere agrarische ondernemers minder groot is dan aanvankelijk beoogd.
•
Facilitering sleepdoek
Met twee ondernemers is gesproken over de aanschaf van een sleepdoek. Uiteindelijk hebben beiden om begrijpelijke redenen afgezien van aanschaf.
•
Uittesten technieken 2006
Er is in september 2006 een testdag georganiseerd waarbij de werking van 3
spuittechnieken met elkaar zijn vergeleken (conventioneel, luchtondersteuning
en sleepdoek). Kijkend naar de combinatie van bedekking in het gewas en drift,
kan op basis van de testdag geconcludeerd worden dat het sleepdoek het beste
scoort, vervolgens de luchtondersteuning en als laatste de conventionele veldspuit. De testdag bevestigt resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek. Van de
testdag is een DVD gemaakt die gebruikt kan worden als voorlichtingsfilm over
emissiereducerende spuittechnieken.
•
Maatregelen 2007
1. Middelenkeuze en doseringsverlaging
De drie deelnemers hebben aan het einde van seizoen 2006 advies gekregen over hun gewasbescherming. In 2007 zijn twee ondernemers begeleid
en zijn ook aan de slag gegaan met andere middelenkeuze en doseringsverlaging. Ondanks het lastige seizoen (relatief hoge onkruiddruk in maïs
en suikerbieten en extreem hoge phytophtoradruk in aardappel), is de milieubelasting van de gewasbescherming op veel onderdelen omlaag gebracht. Deze maatregel maakt duidelijk dat teeltbegeleiding erg effectief is.
Het geeft ondernemers het vertrouwen om lager te doseren dan het etiket
voorschrijft en ze worden gewezen op minder milieubelastende alternatieven. De kosteneffectiviteit van deze maatregel is niet in algemene zin te
duiden. Doseringsverlaging leidt uiteraard tot lagere kosten, maar de effectiviteit van de gewasbescherming staat voorop. Orde van grootte bedragen
kosten voor een bedrijfsadvies  1.500- 2.000. De teler doet hiermee zijn
voordeel door kennisvergroting en een betere teelt (lagere middelkosten,
hogere opbrengst).

2.

•

Beslissingsondersteunend systeem
Twee ondernemers hebben in 2007 onder begeleiding gebruik gemaakt van
het beslissingsondersteunend systeem GEWIS. Bij de ondernemers was bekend dat het weer enige invloed heeft op de werking van middelen, maar
dat op bepaalde tijdstippen de dosering met 40% verlaagd kan worden,
was een eye opener. Het gebruik van een dergelijk systeem is – afhankelijk
van de omvang van het te bespuiten areaal – al snel kosteneffectief. Een
abonnement kost jaarlijks een paar honderd euro. Als de dosering verlaagd
kan worden door te spuiten onder optimale condities én enkele bespuitingen kunnen worden uitgespaard, dan zijn de kosten snel terugverdiend.
3. Proef met sleepdoek
De sleepdoekproef met lage dosering in verschillende gewassen heeft duidelijk gemaakt dat lager doseren mogelijk is, zolang de weersomstandigheden het toelaten. De lage dosering, in combinatie met gebruik van de
sleepdoek, leidt tot een beduidend lagere belasting van het oppervlaktewater (tot 74x lager). De aanbevolen fabrieksdosering kan beschouwd worden
als ‘worst case’ dosering die in de praktijk bijna nooit zal hoeven worden
toegepast. In een veldbijeenkomst met de deelnemers op 11 juli 2007 zijn
deze bevindingen bediscussieerd. De terugverdientijd van een sleepdoek is
afhankelijk van het areaal dat jaarlijks behandeld wordt en de huidige manier van werken. Op basis van de ervaringen binnen project ‘Schoon water’
is de terugverdientijd voor de ondernemers die daar met een sleepdoek rijden op 1,5 tot 3 jaar geschat.
Brochure vanggewassen
Er is een brochure gemaakt met als doel om het gebruik van glyfosaat bij onderwerking van vanggewassen te verminderen door kennisoverdracht.

Het project leidt tot de volgende aanbevelingen:
•
Bij het doorzetten van het project of bij het opzetten van een vergelijkbaar
project elders, steek dan in op een wat groter aantal ondernemers dat betrokken wordt. Naast het netwerk van het waterschap kan ook gebruik gemaakt
worden van het netwerk van bijvoorbeeld DLV-adviseurs, omdat zij goed zicht
hebben op de motivatie van ondernemers. Hierdoor is de kans groter een ondernemer te treffen die graag aan de slag wil met het sleepdoeksysteem.
•
Maak de resultaten van de waterkwaliteitsmetingen op begrijpelijke wijze presentabel om bij vergelijkbare initiatieven bij de hand te hebben. Bewustwording
bij telers van wat de gevolgen zijn van bestrijdingsmiddelen in het water is
hierbij erg belangrijk.
•
Indien het waterschap overweegt om het gebruik van de sleepdoek ook na dit
project te promoten, plaats dan in de agrarische nieuwsbrief van het waterschap een oproep waarin de cofinanciering van 1 sleepdoek wordt aangeboden.
Indien zich geïnteresseerden melden, dan kan met behulp van een korte checklist een eerste beoordeling gemaakt worden of de sleepdoek wel of geen optie
voor hen is (o.a. gewassen die worden geteeld, omvang areaal). Ook zou het
goed zijn om contact te houden met de twee betrokken ondernemers over mogelijke aanschaf van een sleepdoek in de toekomst.
•
Kijk in hoeverre het gebruik van middelen met verhoogde milieubelasting (zoals
bijvoorbeeld Laddok N in maïs) op grotere schaal verminderd kan worden. In
eerste instantie kan dit door hier op in te gaan in de agrarische nieuwsbrief. In
tweede instantie kan overwogen worden om een ‘opschoonactie’ te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld voor stroomgebied de Hooge Raam in de vorm van
bedrijfsbezoeken van bedrijfsadviseurs bij alle ondernemers.

•

Bij dit bezoek wordt de gewasbeschermingsmiddelenkast in overleg met de ondernemer opgeschoond en tegelijkertijd gewasbeschermingsadvies gegeven.
Dit advies kunnen de ondernemers dan verwerken in hun (verplichte) gewasbeschermingsplan. Aanvullende optie zou zijn dat alle ondernemers die dat willen
op kosten van het waterschap een vervangend middel krijgen voor bijvoorbeeld
Laddok N in maïs.
Kijk hoe op grotere schaal het gebruik van een beslissingsondersteunend systeem kan worden gestimuleerd. Het werkt als bewustwordingsinstrument, maar
draagt ook feitelijk bij aan een efficiëntere (en daarmee minder milieubelastende) gewasbescherming. Overwogen kan worden om een actie op te zetten
waarbij ondernemers op kosten van het waterschap voor 1 jaar een abonnement op een beslissingsondersteunend systeem krijgen met daarbij een instructie door de leverancier of een bedrijfsbegeleider. Aan het einde van het
jaar kan middels een enquête onder de gebruikers een beeld verkregen worden
van de wijze waarop het instrument is ingezet. Al te grote vrijblijvendheid over
toepassing van het instrument kan ondervangen worden door afspraken vast te
leggen in een klein contract.
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Inleiding ________________________________________________________________________________
In 2006 is Waterschap Aa en Maas gestart met een ‘gebiedspilot’ in het stroomgebied de Hooge Raam. Binnen deze pilot zijn meerdere projecten opgezet waarbij
maatregelen worden uitgetest die bij kunnen dragen aan verbetering van de waterkwaliteit en ecologische toestand. Met de pilot wordt zodoende nagegaan welke
maatregelen genomen moeten worden om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn
Water (KRW) in 2015 te bereiken. Eén van de projecten is het project ‘Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen Hooge Raam’.
Het doel van het project is het – middels praktijkproeven in proeftuin de Hooge
Raam - verkrijgen van inzicht in de kosten en effectiviteit van emissiereducerende
maatregelen van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Een afgeleide doelstelling is het in beeld krijgen van leerpunten voor eventuele grootschaligere implementatie van maatregelen. Het project loopt van mei 2006 tot december 2007.
Uitvoering van het project vindt plaats door CLM en DLV Plant.
Eerder zijn de volgende tussenrapportages opgeleverd:
•
Tussenrapportage: test spuitsystemen 2006, oktober 2006.
•
Tussenrapportage 2006, januari 2007.
Voorliggend document is de eindrapportage van het project. De resultaten van de
beide tussenrapportages zijn in ingekorte vorm opgenomen.
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Activiteiten en resultaten _________________
Binnen het
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

project zijn de volgende stappen ondernomen:
Organisatie van de sleepdoekdemonstratie op de startdag
Werving en facilitering
Uittesten technieken 2006
Nulmeting 2006
Maatregelen 2007
Eindmeting 2007
Brochure vanggewassen

Deze worden hieronder beschreven.

2.1

Sleepdoekdemo bij start pilot
Op 1 juni 2006 is de pilot in stroomgebied de Hooge Raam officieel van start gegaan. Als onderdeel van deze opening is in het kader van het project ‘Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen’ een demonstratie georganiseerd van de werking
van het sleepdoek. De opening en demonstratie is bezocht door 40-50 personen,
waaronder medewerkers en bestuurders van het waterschap, agrarische ondernemers uit de Hooge Raam, betrokken adviseurs vanuit het project en andere genodigden (provincie, gemeente, SBL etc.).
Tijdens de demo is de werking van de conventionele veldspuit getoond naast die
van de sleepdoek. Via contacten van CLM/DLV is loonbedrijf Van Lokven betrokken
voor de demonstratie van de sleepdoek. Voor demonstratie van de conventionele
veldspuit is akkerbouwer De Klein uit het gebied zelf betrokken. Het spuitbeeld en
de mate van drift zijn zichtbaar gemaakt door gebruik te maken van watergevoelig
papier. Dit papier is in het
gewas gelegd, op 1,5 m naast
de spuit en op 3 m naast de
spuit. Het resultaat is ter plekke toegelicht. Er is volop gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het stellen van
vragen. De vragen hadden
o.a. betrekking op de kosten
en opbrengsten van de sleepdoek en praktische werkbaarheid.
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2.2

Werving en facilitering
Werving deelnemers
Op aangeven van het waterschap is in juni 2006 door CLM en DLV met drie ondernemers een gesprek gevoerd over deelname aan het project. Het gaat om:
1. dhr. T. van der Ven (loonwerker, werkzaam in hele pilotgebied);
2. dhr. P. de Klein (akkerbouwer, omgeving Hooge Raam);
3. dhr. R. Verbakel (vollegrondstuinbouwer, omgeving Duifhuis/Zeeland).
De motivatie om voor deze drie ondernemers te kiezen is dat ze een bedrijf hebben
van aanzienlijke omvang uit verschillende sectoren en dat ze – uiteraard – aan
gewasbescherming doen. In het gesprek is het project toegelicht, is de motivatie
voor deelname besproken en is gevraagd naar specifieke behoeftes van de ondernemers.
Verder kwam in het gesprek ook duidelijk naar voren dat de ondernemers behoefte
hadden aan inzicht in de gemeten waterkwaliteit. Zij worden betrokken in een project om de waterkwaliteit te verbeteren en willen dus ook inzicht in de aard en omvang van het probleem. De resultaten van de waterkwaliteitsmetingen zijn in het
gesprek toegelicht.
In bijlage 1 is een verslag van het gesprek opgenomen.
Facilitering aanschaf sleepdoek
Twee betrokken ondernemers hebben interesse getoond in de aanschaf van een
sleepdoek. CLM en DLV hebben contact gelegd tussen deze ondernemers en huidige
gebruikers van de sleepdoek (Jan Meeuwissen en John van Lokven). Er is onder
meer een bezoek gebracht aan het bedrijf van Jan Meeuwissen en ook is de leverancier van de sleepdoek bij één ondernemer langsgeweest om de mogelijkheden
te bespreken. Verder zijn offertes opgevraagd voor aanschaf van sleepdoek voor de
specifieke machines van de ondernemers.
Hoewel voor beide ondernemers de voordelen van het systeem duidelijk waren,
hebben beiden uiteindelijk afgezien van aanschaf van een sleepdoek.
Voor de ene ondernemer geldt dat de twee spuiten die hij momenteel in gebruik
heeft, geen van beiden erg geschikt zijn voor installatie van de sleepdoek. De spuit
die nog de beste mogelijkheden biedt - voor installatie van een sleepdoek - wordt
bovendien binnen afzienbare tijd vervangen. De aanschaf en installatie van een
sleepdoek voor deze spuit zou niet erg kosteneffectief zijn. De ondernemer was
voor 2007 nog niet toe aan de aanschaf van een nieuwe spuit.
Voor de andere ondernemer geldt dat deze net een nieuwe spuit had aangeschaft.
Na overleg met de leverancier van de sleepdoek en met de fabrikant van de spuitmachine, is geconcludeerd dat de spuitbomen mogelijk onvoldoende sterk zijn om
een sleepdoek op te monteren. De garantie van de fabrikant zou komen te vervallen.
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2.3

Uittesten technieken
Een van de onderdelen van het project ‘Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen Hooge Raam’ is een praktijkproef met drie verschillende spuitsystemen op
emissie van gewasbeschermingsmiddelen naast het gewas. De resultaten van deze
proef zijn eerder al in een afzonderlijke tussenrapportage beschreven (oktober
2006). Hieronder een samenvatting.
Op woensdag 13 september 2006 heeft de proef plaatsgevonden. Hierbij zijn een
conventionele spuit, een luchtondersteunende veldspuit en de sleepdoek getest in
de gewassen gras, Chinese kool en aardappelen. Er is bewust gekozen voor verschillende gewassen (kort en lang) om verschillen in drift en spuitbeeld te bepalen.
Bovendien zijn dit ook teelten die vrij veel voorkomen binnen het stroomgebied van
de Hooge Raam.
Hoewel ook maïs een veel voorkomend gewas is, was het gezien de tijd van het
jaar geen optie om de proef ook hiervoor uit te voeren. Technische informatie van
de verschillende spuitsystemen is opgenomen in de afzonderlijke tussenrapportage.
De belangrijkste conclusies van de praktijkproef waren:
•
Uit de resultaten blijkt dat het sleepdoek bij alle metingen qua drift het beste
resultaat oplevert. De driftreductie ten opzichte van de conventionele spuit op
basis van druppeltellingen bedraagt orde van grootte 80-90%. Verschil in drift
tussen luchtondersteuning en conventioneel treedt met name in wat langere
gewassen op, omdat het gewas dan beter de fijne druppeltjes opvangt.
•
Vanwege de grove druppels liet de bedekking in het gewas bij de conventionele
spuit te wensen over (er was een driftarme dop gemonteerd). De bedekking in
het gewas bij de luchtondersteunde veldspuit en de sleepdoek was prima.
•
Kijkend naar de combinatie van bedekking in het gewas en drift, scoort het
sleepdoek het beste, vervolgens de luchtondersteuning en als laatste de conventionele veldspuit.
Van de testdag is een DVD gemaakt die door het waterschap gebruikt kan worden
als voorlichtingsfilm over emissiereducerende spuittechnieken.

2.4

Nulmeting 2006
Bedrijfsadviseurs van DLV hebben met de drie betrokken ondernemers individueel
hun bespuitingen voor 2006 geïnventariseerd. CLM heeft op basis van de bespuitingen de milieubelasting voor waterleven, uitspoeling naar grondwater en bodemleven berekend met de CLM-milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen (CLM, 2007).
We spreken hier over een ‘nulmeting’ omdat we de milieubelasting ook voor seizoen 2007 berekenen. De resultaten van zowel nulmeting als eindmeting zijn samengevat in §2.6.

2.5

Maatregelen 2007
In 2007 zijn we met drie maatregelen aan de slag gegaan die de emissie van gewasbeschermingsmiddelen verminderen:
1. Middelenkeuze en doseringsverlaging;
2. Beslissing Ondersteunend Systeem: GEWIS (Gewasbescherming en Weer Informatie Systeem);
3. Proef met lage dosering met sleepdoek.
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Hieronder een toelichting op de maatregelen.
Maatregel 1: Middelenkeuze en doseringsverlaging
In het najaar van 2006 hebben de bedrijfsbegeleiders van DLV samen met drie
ondernemers in de Hooge Raam gewasbeschermingsplannen opgesteld. In deze
plannen zijn maatregelen opgenomen om te kiezen voor minder milieubelastende
middelen en/of lagere doseringen van middelen. De ondernemers zijn gedurende
het seizoen 2007 begeleid om met deze maatregelen aan de slag te gaan.
Loonwerkbedrijf Van der Ven
In 2007 is loonwerkbedrijf diverse malen bezocht en geadviseerd. Samen met een
adviseur van DLV heeft van der Ven zijn gewasbeschermingsmiddelengebruik in
maïs aangepast.
De aanpassingen waren:
•
Middelenkeuze: eerst kijken in het veld welke onkruiden overheersen en
basis daarvan een mix samenstellen. In 2006 werd bijvoorbeeld het middel
Banvel standaard in de spuitmix opgenomen. Dit werkt goed tegen o.a.
haagwinde. In de praktijk blijkt dat niet alle percelen besmet zijn met
haagwinde, dus vandaar dat dit middel niet standaard hoeft te worden toegevoegd. Verder wordt het middel Laddok N (werkzame stoffen (w.s.) bentazon en terbuthylazine) niet meer gebruikt. Dit heeft een grote reductie
van de milieubelasting tot gevolg (zie §2.6).
•
Doseringsverlaging: om veilig te kunnen verlagen is het belangrijk om te
weten wat een veilige dosering is voor een loonwerker (‘veilig’ in de zin van
‘voldoende gewasbescherming’). Het moment van spuiten is namelijk niet
altijd ideaal want op één dag moeten er veel hectares worden behandeld.
Desalniettemin bleek het mogelijk om de dosering met ca. 20% te verlagen.
Akkerbouwer De Klein
Ook De Klein is gedurende het seizoen 2007 diverse malen bezocht en geadviseerd.
Voor verschillende gewassen is het gewasbeschermingsmiddelengebruik aangepast:
•
Aardappel: de weersomstandigheden maakten dat minder gebruik gemaakt kon
worden van middelen met lage milieubelasting dan beoogd. Door het extreem
droge voorjaar is bijvoorbeeld toch gebruik gemaakt van Sencor (w.s. metribuzin), omdat voor het minder belastende alternatief – Boxer – een vochtige
grond nodig is. De natte maanden die daarop volgden zorgden voor een extreme druk van Phytophtora. Curzate M (w.s. mancozeb en cymoxanil) is net als
in 2006 bij de bestrijding daarvan ingezet, waarbij vaker een combinatie is gemaakt met het middel Shirlan (w.s. fluazinam). Er is gebruik gemaakt van Gewis, met name om de optimale spuitomstandigheden te bepalen (zie hieronder
bij maatregel 2).
•
Maïs: een belangrijke aanbeveling was om geen Laddok N meer toe te passen.
Gezien de voorraad die nog aanwezig was, is dit middel toch toegepast. Wel is
er voor andere middelen een iets andere keuze gemaakt.
•
Suikerbieten: het middel Focus plus (w.s. cycloxydim) is vervangen door het
minder belastende Targa Prestige (w.s. quizalofop-P-ethyl). Dit jaar bleken de
onkruiden in suikerbieten erg lastig te bestrijden te zijn vanwege afharding1
van het onkruid in het droge en warme voorjaar.

1

Het onkruid wordt als "afgehard" beschouwd wanneer het een aantal dagen warm en/of

schraal weer is geweest of wanneer gedurende meerdere dagen sprake is van vochtgebrek.
Het onkruid krijgt dan een dikkere waslaag op het blad, waardoor een herbicide minder effect
heeft.
6

Vollegrondstuinbouwer Verbakel
Met Verbakel is veelvuldig telefonisch contact geweest. Desalniettemin is het niet
gelukt om een afspraak te maken voor persoonlijke advisering en begeleiding. Er is
dus geen gepast advies gegeven over de middelenkeuze en doseringsverlaging.

Maatregel 2: Gebruik beslissingsondersteunend systeem GEWIS
Weer is een belangrijke factor in de gewasbescherming. Het bepaalt de ziekte- of
plaagdruk (bijv. temperatuur en luchtvochtigheid). Ook de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen is afhankelijk van de weersomstandigheden. Aan het begin
van seizoen 2007 is bij de drie ondernemers de animo gepolst om dit seizoen te
gaan werken met een beslissingsondersteunend systeem om het beste spuitmoment en -dosering te kunnen bepalen. Hier was zeker animo voor.

Voorbeeld van de output van GEWIS, voor een
bespuiting met het middel Betanal Expert
in suikerbiet (www.opticrop.nl)

De drie ondernemers hebben in het kader van het project een abonnement ontvangen voor het beslissingsondersteunend systeem GEWIS (Gewasbescherming en
Weer Informatie Systeem). Het geeft telers actuele informatie over het regionale
weer, het optimale spuitmoment en dosering van gewasbeschermingsmiddelen.
Na een instructie achter de PC zijn twee deelnemers actief met GEWIS aan de slag
gegaan. Enkele ervaringen:
•
Bekend was dat weer enige invloed heeft op de werking van middelen,
maar dat op bepaalde tijdstippen de dosering met 40% verlaagd kan worden, was een eye opener. Gemiddeld kan met bij goed spuitweer de dosis
met circa 20% verlaagd worden (opm: het programma geeft per uur aan
hoeveel middel er bespaard kan worden).
•
Infectiedruk van ziekten werd duidelijk in beeld gebracht zodat er gerichter
het moment van behandelen werd geadviseerd.
•
Regen-, wind- en temperatuurverwachting hadden invloed op de planning
van bespuitingen. De keuze om wel of niet te behandelen werd met GEWIS
beter ondersteund. Zo is bijvoorbeeld de ‘blad-nat-periode’ maatgevend om
wel of niet te behandelen. Immers een nat gewas geeft veel afspoeling. Dit
is vooral belangrijk bij de Phytophthorabestrijding.
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Met een deelnemer bleek het niet mogelijk om een afspraak te maken voor uitleg
van het systeem. Hij gaf aan er zelf mee aan de slag te kunnen.

Maatregel 3: Proef met lage dosering met sleepdoek
Omdat de deelnemers in het project niet tot aankoop van een sleepdoek zijn overgegaan, is met sleepdoekgebruikers uit andere gebieden een proef opgezet welke
dosering nog effectief is bij de onkruidbescherming in snijmaïs, aardappelen en
suikerbieten. De proef in snijmaïs is uitgevoerd op een perceel van René Westerlaken die bespoten wordt door loonwerker Van Lokven. Voor de aardappelen en suikerbieten is de proef uitgevoerd in samenwerking met Jan Meeuwissen uit Gastel.
Begeleiders van DLV hebben de loonwerkers
geadviseerd over de in te zetten middelen en
doseringen en hebben het resultaat in het veld
bekeken. Hoewel de bespuitingen plaatsvonden
in gebieden buiten de Hooge Raam, zijn de resultaten direct te vertalen naar het proefgebied
Hooge Raam. Op 11 juli 2007 is ook een veldbijeenkomst over de proef georganiseerd voor de
deelnemers uit de Hooge Raam (zie foto rechts
en bijlage 2 voor korte weergave van veldbijeenkomst).
Bij de proeven zijn bij de onkruidbestrijding de volgende doseringen gehanteerd:
1. Gangbare dosis (GD). Op basis van de onkruiddruk heeft de adviseur van DLV
ter plekke een advies gegeven over de ‘gangbare’ dosering (zonder sleepdoek).
Deze dosering ligt meestal al beduidend lager dan de fabrieksdosering, maar
wordt door de DLV-adviseur nog als veilige, minimale dosering beschouwd, rekening houdend met de aanwezige onkruiddruk. Met deze dosering is overigens
niet gespoten in het proefveld, maar dient meer als referentie bij het berekenen
van de milieubelastingspunten.
2. Standaard sleepdoekdosis (SSD). Ook hierbij heeft de adviseur van DLV op
basis van de onkruiddruk een advies gegeven over de ‘standaard’ dosering met
sleepdoek (is lager dan gangbare dosis).
3. Standaard sleepdoekdosis -10% (SSD-10%).
4. Standaard sleepdoekdosis -20% (SSD-20%).
In bijlage 3 zijn van de proeven de exacte middelnamen en –doseringen van de
proeven. Hieronder worden de resultaten samengevat.
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Doseringsverlaging in snijmaïs
Hieronder is de milieubelasting per dosering in snijmaïs weergegeven
Tabel 2

De milieubelasting van onkruidbestrijding in snijmaïs bij verschillende
doseringen. Bij de berekening is uitgegaan van een organische stof gehalte
van 1,5 tot 3%. (w.s. = werkzame stof)

Dosering

Aantal

Totaal

Gehan-

Milieubelastingspunten

spuit-

dosering

teerd %

per ha

ronden

[kg of

drift

l/ha]

Resultaat
onkruidbestrijding

Water-

Bodem-

Grond-

leven

leven

water

121

6

201

GD*

1x

2,7

1%

n.v.t.

SSD

1x

2,0

0,28%

29

7

43

Redelijk schoon

SSD-10%

2x**

3,0

0,28%

32

8

54

Na 1e bespuiting
veel nakiemers
2

(o.a. melden ). Na
aanvullende 2e
bespuiting schoon.
SSD-20%

2x met

1,7

0,28%

33

6

24

Redelijk schoon.

lage

Eind juni veel na-

dosering

kiemers van met
name muur.

* De gangbare dosering is niet gespoten in het veld, maar dient als referentie bij beoordeling
milieubelasting
** bij SSD-10% bleek 1 extra onderbladbespuiting nodig, waardoor totaaldosering – en dus
ook milieubelasting - hoger is dan bij SSD.

Conclusies ten aanzien van doseringsverlaging i.c.m. sleepdoek in snijmaïs:
•
De sleepdoekdosering kan niet zonder meer met 10% verlaagd worden,
omdat er dan kans is op nakiemers. Als een nabespuiting nodig blijkt, is de
mogelijke milieuwinst van doseringsverlaging direct weg.
•
Door in 2 ronden met zeer lage dosering te spuiten zijn (redelijk) goede resultaten mogelijk. De benodigde hoeveelheid arbeid en energie is uiteraard
wel groter.

2

‘Melden’ is containerbegrip dat in de boerenpraktijk veel gebruikt wordt om de soorten aan

te duiden waaronder ook de melganzevoet valt. Op landbouwgronden betreft het hier ook
meestal de melganzevoet.
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Doseringsverlaging in aardappelen
Hieronder is de milieubelasting van de onkruidbestrijding in aardappelen weergegeven
Tabel 3

De milieubelasting van onkruidbestrijding in aardappelen bij verschillende
doseringen. Bij de berekening is uitgegaan van een organische stof gehalte
van 1,5 tot 3%. (w.s. = werkzame stof)

Dosering

Aantal

Totaal

Gehan-

spuit-

dosering

teerd %

ronden

[kg of

drift

l/ha]

Milieubelastingspunten per
ha

Resultaat
Onkruidbestrijding

Water-

Bodem-

Grond-

leven

leven

water

455

156

3.890

n.v.t.
Schoon

GD*

3x

1,79

1%

SSD

3x

1,14

0,28%

91

79

1.185

SSD-10%

3x

1,05

0,28%

87

72

1.149

Schoon

SSD-20%

3x

0,94

0,28%

84

64

1.038

Redelijk
schoon

* De gangbare dosering is niet gespoten in het veld, maar dient als referentie bij beoordeling
milieubelasting

Conclusie ten aanzien van doseringsverlaging i.c.m. sleepdoek in aardappelen:
•
Doseringsverlaging is goed mogelijk, hoewel de laagste dosering (SSD20%) niet tot een volledig onkruidvrij perceel leidde.

Doseringsverlaging in suikerbieten
Hieronder is de milieubelasting van de onkruidbestrijding in suikerbieten weergegeven
Tabel 4

De milieubelasting van onkruidbestrijding in suikerbieten bij verschillende
doseringen. Bij de berekening is uitgegaan van een organische stof gehalte
van 1,5 tot 3%. (w.s. = werkzame stof)

Dosering

Aantal

Totaal

Gehan-

Milieubelastingspunten

Resultaat

spuit-

dosering

teerd %

per ha

Onkruid-

ronden

[kg of

drift

l/ha]

Water-

Bodem-

Grond-

leven

leven

water

bestrijding

GD*

2x

9,1

1%

33

92

1.322

SSD

2x

8,1

0,28%

8

83

955

n.v.t.

SSD-10%

2x

7,29

0,28%

7

74

864

Schoon

SSD-20%

2x

6,43

0,28%

5

65

802

Redelijk

Schoon

schoon
* De gangbare dosering is niet gespoten in het veld, maar dient als referentie bij beoordeling
milieubelasting

Conclusie ten aanzien van doseringsverlaging i.c.m. sleepdoek in suikerbieten:
•
Doseringsverlaging is mogelijk, hoewel de laagste dosering (SSD-20%) niet
tot een volledig onkruidvrij perceel leidde.
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Algemene conclusie t.a.v. proef met doseringsverlaging
•
2007 was een moeilijk jaar voor de bestrijding van melganzevoet: in het
droge voorjaar was de onkruidbestrijding vanwege afharding niet voldoende
effectief.
•
Doseringsverlaging is goed mogelijk zolang spuitomstandigheden gunstig
zijn. Spuitomstandigheden zijn meer bepalend voor het succes van de gewasbescherming dan de dosering. Met name voor snijmaïs bleken de spuitomstandigheden zodanig dat vergaande doseringsverlaging dit jaar eigenlijk slecht mogelijk was. Deze bevindingen bevestigen de waarde van een
beslissingsondersteunend systeem bij de gewasbescherming (zie maatregel
2).
•
De aanbevolen fabrieksdosering kan beschouwd worden als ‘worst case’ dosering die in de praktijk bijna nooit zal hoeven worden toegepast (de hierboven genoemde gangbare dosering (GD) was al lager).

2.6

Eindmeting 2007
Net als bij de nulmeting 2006 (zie §2.4) hebben bedrijfsadviseurs van DLV de bespuitingen voor 2007 geïnventariseerd. Bij De Klein en Van der Ven zijn de adviseurs hiervoor langs geweest. Met Verbakel is zoals eerder aangegeven wel veelvuldig telefonisch contact geweest, maar is het niet gelukt om een afspraak te
maken voor persoonlijke advisering en begeleiding.
Wel heeft Verbakel spuitgegevens aangeleverd ten behoeve van de eindmeting. Die
gegevens zijn echter niet te vergelijken met de gegevens uit 2006, omdat 2007
voor Verbakel teelttechnisch een ander jaar is geweest. Waar vorig jaar ijsbergsla
is geteeld, ging het dit jaar om broccoli.
Vanuit het oogpunt van discretie presenteren we de milieubelasting per teelt en
niet per ondernemer. Omdat de bespuitingen zijn uitgevoerd met een conventionele
spuit is hierbij een driftpercentage van 1% aangehouden. In onderstaande tabel is
de milieubelasting van de verschillende gewassen weergegeven.
De resultaten van de nulmeting 2006 zijn eerder al weergegeven in de tussenrapportage 2006 (januari 2007). Ten behoeve van de vergelijkbaarheid met de gegevens van de eindmeting, is de milieubelasting nogmaals berekend aan de hand van
de meest recente gegevens uit de milieumeetlat3. Vandaar dat ten opzichte van de
tussenrapportage 2006 de milieubelastingpunten enkele punten gewijzigd.

3

In de milieumeetlat worden nieuwe inzichten van Ctgb over ecotoxiciteit e.d. van middelen

doorlopend verwerkt.
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Tabel 5

De milieubelasting voor oppervlaktewater, grondwater en bodem per gewas in 2006 en 2007 uitgaande van het gebruik van de drie ondernemers.
Bij de berekening is uitgegaan van een organische stof gehalte van 1,5 tot
3%. (w.s. = werkzame stof). Groen betekent een daling van de mbp in
2007 ten opzichte van 2006 en oranje een stijging

Gewas

Milieubelastingspunten per ha

kg w.s.
per ha

waterleven

2006

2007

12,2

12,3

Maïs*

1,2

1,4

Suikerbieten

3,1

IJsbergsla

5,3

Nvt

Gras**

1,3

Maïs*

1,1

Aardappel

2006

bodemleven

2007

2006

2007

grondwater
2006

2007

1.593

1.536

873

663

2.848

2.583

117

16

9

10

459

469

34

77

68

195

2.420

2.110

204

Nvt

22

Nvt

395

Nvt

0

14

Nvt

12

Nvt

1.559

Nvt

0,7

18

4

14

6

279

29

4,2

*

Voor Maïs zijn waarden van afzonderlijke ondernemers apart gehouden

**

Gras wordt doorgaans niet bespoten, dus dit betreft een relatief klein deel van het totale
grasareaal. In 2007 is door betreffende deelnemer geen gras bespoten.

De tabel maakt duidelijk dat de milieubelasting van de gewasbescherming in aardappel op alle onderdelen licht gedaald is. De phytophtoradruk was beduidend hoger dan in 2006, maar door andere middelenkeuze en nog beter gebruik te maken
van het optimale spuitmoment, is de milieubelasting afgenomen.
De milieubelasting van de gewasbescherming in maïs is dankzij een gunstigere
middelenkeuze voor het waterleven erg laag. Voor bodemleven en grondwater zijn
duidelijke verschillen tussen de twee ondernemers. Dat had te maken met het nog
op voorraad hebben van een middel met verhoogde milieubelasting bij een ondernemer.
De milieubelasting van de gewasbescherming in suikerbieten is vanwege de problemen met Melganzevoet in 2007 deels gestegen (overigens voor grondwater gedaald).
Vanwege het droge voorjaar hoefde in 2007 op gras geen onkruidbestrijding plaats
te vinden (althans door de betrokken ondernemers).
IJsbergsla is alleen in 2006 geteeld.
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2.7

Brochure vanggewassen
Als gevolg van het nieuwe mestbeleid zijn agrariërs op zand verplicht om na het
hoofdgewas een stikstof vanggewas te zaaien. Voordat het vanggewas ondergeploegd wordt, moet er een voorbewerking worden uitgevoerd om het gewas wat
kleiner te maken. De voorbewerking kan bestaan uit een mechanische bewerking of
doodspuiten met glyfosaat. In de praktijk blijkt dat iets meer dan de helft van de
agrariërs het vanggewas doodspuit voor onderwerken. Vanuit waterkwaliteitsoogpunt is er op deze wijze een afwenteling van een stikstofprobleem naar een glyfosaatprobleem.
Daarom is in het kader van dit project een brochure gemaakt met als doel om het
gebruik van glyfosaat bij onderwerking van vanggewassen te verminderen door
kennisoverdracht.
Daartoe zijn interviews met telers uit het stroomgebied van de Hooge Raam gehouden (zie bijlage 5) en zijn verschillende methoden voor verwerking van het
vanggewas met elkaar vergeleken.
De brochure zal als apart of integraal onderdeel van de nieuwsbrief ‘Agrarische
bedrijven en water’ verspreid worden binnen het beheersgebied van waterschap
Aan en Maas. Het is belangrijk dat de folder voor 1 februari 2008 wordt verspreid.
Dat is de datum dat agrariërs de groenbemester gaan onderwerken.
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Reflectie _______________________________________________________________________________
In hoofdstuk 2 zijn de activiteiten en bijbehorende deelresultaten beschreven. In dit
hoofdstuk reflecteren we op deze activiteiten en resultaten, waarbij we ingaan op:
•
Overwegingen bij keuze voor maatregelen.
•
Effect van maatregelen op waterkwaliteit.

3.1

Overwegingen bij keuze voor maatregelen
In 2007 zijn we met drie maatregelen aan de slag gegaan die de emissie van gewasbeschermingsmiddelen verminderen:
•
Middelenkeuze en doseringsverlaging;
•
Beslissing Ondersteunend Systeem: GEWIS;
•
Sleepdoek (in de vorm van een proef met lage dosering).
Overwegingen voor boeren om met dergelijke maatregelen aan de slag te gaan,
hebben enerzijds betrekking op de kosten en zijn anderzijds vaak ook heel praktisch van aard. Hieronder een korte beschouwing.

Middelenkeuze en doseringsverlang
In samenspraak met de adviseur van DLV hebben twee deelnemers hun middelenkeuze in aangepast. De kosten van de middelen spelen bij de keuze ervan niet primair een rol. Doseringsverlaging leidt uiteraard tot lagere kosten, maar de mate
van gewasbescherming staat voorop. Als dat kan met een middel dat minder belastend is voor grondwater, bodem- of waterleven, dan staan de betrokken ondernemers daar zeker voor open.
Andere overwegingen die meespelen bij de middelenkeuze, zijn vaak ook heel praktisch, zoals bijvoorbeeld
•
één ondernemer had nog een voorraad van een middel met verhoogde belasting staan en wilde dit eerst opgebruiken alvorens over te stappen op
een ander, minder belastend middel.
•
bij de proef met doseringsverlaging bleek vroeger in het seizoen dan gangbaar een bespuiting nodig (vanwege warme weer). De geadviseerde middelen waren nog niet op voorraad en vlak voor het weekend konden deze niet
verkregen worden. Daarom is met voorradige middelen gespoten (met verhoogde milieubelasting t.o.v. geadviseerde middelen).
De praktische toepasbaarheid van deze maatregel is groot. De begeleiding van een
adviseur geeft de ondernemer vertrouwen om wijzigingen in middelenpakket en
dosering door te voeren.
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Beslissingsondersteunend systeem
De kosten voor een abonnement op een beslissingsondersteunend systeem (jaarlijks een paar honderd euro) zijn niet primair bepalend in de keuze om deze wel of
niet te gebruiken. Voor een ondernemer die jaarlijks vele tienduizenden euro’s aan
gewasbeschermingsmiddelen verwerkt (geldt voor beide ondernemers die er actief
mee aan de slag zijn gegaan), zijn de kosten in principe snel terugverdiend. Het is
met name de motivatie van de ondernemer die bepaalt of een dergelijk systeem
gebruikt wordt en blijft worden. Die motivatie kan versterkt worden door met een
dergelijk systeem aan de slag te gaan en te ervaren wat voordelen zijn. Overigens
geldt met name voor een loonwerker dat hij niet altijd exact kan werken volgens
het advies van het systeem, omdat hij op één dag doorgaans vele hectares moet
behandelen.
De toepasbaarheid van deze maatregel is groot. Het is een praktisch managementinstrument waarmee een ondernemer zijn eigen gewasbescherming verder kan
optimaliseren.
Sleepdoek
Op basis van de rapportage van het project “Sleepdoek in de praktijk” (Gooijer e.a.
maart 2006) zijn in bijlage 1 de ervaringen met de sleepdoek samengevat. Deze
samenvatting kan gebruikt worden om geïnteresseerden te informeren over wat
een sleepdoek is en hoe het werkt. Er wordt ook ingegaan op de terugverdientijd
van een sleepdoeksysteem. Samenvattend kan gesteld worden dat de terugverdientijd van een sleepdoek afhankelijk is van het aantal hectares dat jaarlijks behandeld wordt en van de huidige manier van werken. Op basis van de ervaringen
binnen ‘Schoon water’ is de terugverdientijd voor de ondernemers die daar met een
sleepdoek rijden op 1,5 tot 3 jaar geschat.
Binnen dit project hebben twee ondernemers overwogen om een sleepdoek aan te
schaffen. Vanuit het waterschap was er het aanbod om – in het kader van dit project - de helft van de kosten voor aanschaf van de sleepdoek te cofinancieren. Zoals ook aangegeven was in §2.2 waren beide ondernemers overtuigd van de werking van de sleepdoek. Desondanks hebben beide ondernemers uiteindelijk
besloten om niet tot aanschaf van een sleepdoek over te gaan. De belangrijkste
reden was dat de spuitmachine(s) van beide deelnemers niet geschikt waren voor
montage van een sleepdoek. In de gesprekken met de deelnemers zijn daarnaast
nog andere, secundaire beweegredenen ter sprake gekomen:
•
Doseringsverlaging mogelijk met sleepdoek.
Één ondernemer gebruikt al lage dosering en kan met sleepdoek niet veel
verder naar beneden. Effectiviteit van de bespuitingen zal met sleepdoek
wel verbeteren.
•
Meer spuitbare uren met sleepdoek.
Één ondernemer heeft twee spuitmachines en ziet het aantal spuitbare uren
daarom op dit moment niet als beperkend. Andere ondernemer (met 1 machine) zag hier overigens wel het voordeel van in.
•
Acceptatie gebruik sleepdoek bij derden.
Een ondernemer die veel bij derden spuit, zag als bezwaar dat zijn klanten
niet allemaal blij zouden zijn met een sleepdoek op hun land. Ervaring van
loonwerkers uit project Schoon water maken duidelijk dat eventuele koudwatervrees bij klanten overkomelijk is.
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3.2

Effect van maatregelen op waterkwaliteit
Vast staat dat de maatregelen uit het project ‘Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen Hooge Raam’ – indien op grote schaal door meerdere ondernemers
toegepast – een positief effect zullen hebben op de waterkwaliteit:
•
Middelenkeuze: toepassing van middelen die minder schadelijk zijn voor het
waterleven.
•
Doseringsverlaging: bij onveranderde toepassingswijze is het aannemelijk
dat de emissie naar water evenredig afneemt met de doseringsverlaging.
•
Beslissingsondersteunend systeem: de ervaring wijst uit dat bespuitingen
uitgespaard kunnen worden, wat uiteraard leidt tot minder emissies naar
het oppervlaktewater. Daarnaast zal door toepassing van een middel onder
optimale spuitcondities, de bladafspoeling van middelen verminderen, wat
leidt tot een lagere afspoeling van middelen naar het oppervlaktewater.
De mate waarin bovenstaande maatregelen effect hebben op de waterkwaliteit, is
niet te kwantificeren. Hier zijn ook in de literatuur geen uitspraken over te vinden.
Meer in algemene zin kan wel gesteld worden dat bij teeltbegeleiding door een adviseur vaak blijkt dat een lagere dosering aangehouden kan worden, dan een ondernemer standaard doet. Zoals eerder gesteld, is toepassing van de fabrieksdosering bijna nooit nodig en kan afhankelijk van de plaagdruk en
weersomstandigheden 20% tot 40% lager gedoseerd worden. De emissie naar water neemt daarbij evenredig af.
Voor de toepassing van de sleepdoek is wel een inschatting te maken van het effect
op de waterkwaliteit. Op basis van literatuur en de spuittest in 2006 (zie §2.3) is
bekend wat de te realiseren driftreductie is. Op basis hiervan maken we een inschatting van de emissiereductie naar oppervlaktewater (inschatting is overgenomen uit de tussenrapportage 2006).
Driftreductie sleepdoek
Bij de spuittest in 2006 is duidelijk aangetoond dat de sleepdoek duidelijk minder
drift vertoond dan andere technieken (zie §2.3). Het is echter wel van belang om te
benadrukken dat het hier ging om een praktijkproef en niet om wetenschappelijk
onderzoek:
•
Er is gebruik gemaakt van machines die in de regio beschikbaar waren. Afgezien van verschil in systeem (conventioneel – luchtondersteuning – sleepdoek)
waren de systemen niet geheel vergelijkbaar (verschillen in spuitdoppen en
spuitboomhoogte).
•
Tijdens de proef zijn de verschillende systemen zoveel mogelijk vergelijkbaar
afgesteld. Per systeem is geprobeerd de beste instelling (bijv. waterdruk, rijsnelheid) te kiezen, afhankelijk van de omstandigheden. Vooral bij de luchtondersteuning waarbij veel factoren kunnen worden ingesteld (waterdruk, luchthoeveelheid, uitblaasrichting) zijn meer metingen nodig om te bepalen of de
gebruikte instelling de meest optimale is.
•
Het resultaat van de driftmeting is uitgedrukt in aantal druppels per cm2. Dit
geeft echter geen compleet beeld van de hoeveelheid drift. Er zit namelijk verschil in de druppelgrootte die wordt teruggevonden op de stroken watergevoelig papier, dus ook in druppelvolume en hoeveelheid drift. Druppels die op 3,0
meter gevonden worden zijn gemiddeld veel kleiner dan de druppels op 1,5
meter 4.

4

In een meer wetenschappelijke context is de absolute drift overigens wel te bepalen door
een indicatorstof toe te voegen aan het te verspuiten water, vervolgens de drift te meten
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Los van deze nuanceringen komt het beeld uit de praktijkproef in 2006 goed overeen met de resultaten van het elders uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek. Uit
onderzoek van Stallinga e.a. (2003) blijkt dat het sleepdoeksysteem ten opzichte
van een conventioneel spuitsysteem een driftreductie heeft van 72 tot 99%, o.a.
afhankelijk van de gekozen doptypen.
Voor luchtondersteuning kwamen verschillende onderzoekers op een gemiddelde
driftreductie van 64% op een afstand van 1,5 tot 6 meter vanaf de laatste dop
(spuitboomhoogte 50 cm). Ook de lage driftreductie van het systeem met luchtondersteuning in een kort gewas (gras) wordt onderschreven door ander onderzoek.
Van de Zande e.a. (2006) hebben de driftreductie van een spuitsysteem met luchtondersteuning onderzocht in aardappel en op kale grond. Uit dit onderzoek blijkt
dat de driftreductie op kale grond minder groot is dan in aardappel. Dat heeft er
mee te maken dat de fijne nevel door de luchtondersteuning het gewas in wordt
geblazen en dat dit bij zeer kort gewas of kale grond niet mogelijk is. Voor sleepdek
is dit niet op deze wijze onderzocht, maar het lijkt voor de hand te liggen dat hetzelfde ook voor de sleepdoek geldt (mogelijk wel in mindere mate).
Inschatting van emissiereductie sleepdoek
Uitgaande van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek kan een orde van
grootte berekend worden van de emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen
naar het oppervlaktewater wanneer gebruik wordt gemaakt van emissiereducerende technieken.
Hieronder een hypothetisch rekenvoorbeeld voor aardappelteelt binnen de Hooge
Raam:
•
61 ha aardappelteelt binnen de Hooge Raam (Van Mill e.a., 2005).
•
Toegepaste hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel in aardappel binnen project
‘Schoon water’ (Gooijer e.a., 2006):
o conventionele spuit: 14,38 kg w.s./ha/jr
o sleepdoek: 12,87 kg w.s./ha/jr
•
Aanname:
o 5% van oppervlakte betreft spuitgang grenzend aan water = 3 ha.
o wateroppervlak van sloot ligt op 2-3 m vanaf einde spuitboom;
•
Drift op afstand van 2-3 m vanaf einde spuitboom (Stallinga e.a., 2003):
o met conventionele spuit: drift = 3,4% van verspoten volume
o met conventionele driftarme spuit: drift = 0,96% van verspoten volume
o met sleepdoek: drift = 0,04% van verspoten volume
Dit resulteert een hypothetische emissie aan werkzame stof naar oppervlaktewater
bij aardappelbespuitingen in de Hooge Raam:
•
met conventionele spuit: 1,47 kg/jaar
•
met conventionele driftarme spuit: 0,41 kg/jaar
•
met sleepdoek: 0,02 kg/jaar
Conclusie is dat toepassing van de sleepdoek de emissie in de aardappelteelt sterk
kan reduceren, tot een factor 74 lager dan met een conventionele spuit.

met collectoren (filterdoek en/of bolsponsjes) en de hoeveelheid indicatorstof in de collectoren te analyseren (zie ook Stallinga e.a. december 2003).
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Overigens als uitgegaan wordt van een kleinere spuitvrije zone, dan kan zal de drift
richting oppervlaktewater sterk toenemen. Het verschil in drift tussen een conventionele spuit en een sleepdoeksysteem wordt dan uiteindelijk ook kleiner. Echter de
drift op 1 tot 1,5 m vanaf de laatste spuitdop is met het sleepdoeksysteem nog
altijd 16x lager ten opzichte van een conventionele spuit.
Relatie met doelstellingen waterkwaliteit
De intentie van het project was om ook een relatie te leggen tussen de genomen
maatregelen en de KRW-doelen. In overleg met het waterschap is gekozen om dit
pragmatisch in te vullen door in eerste instantie te kijken naar de tien stoffen die
binnen project Schone bronnen zijn aangemerkt als gewasbeschermingsknelpunten
in water (www.schonebronnen.nl). Deze stoffen hebben overigens een reguliere
toelating, maar omdat ze frequent in het oppervlaktewater worden gemeten, wordt
binnen project Schone bronnen gekeken hoe de emissies van deze stoffen aangepakt kunnen worden.
Binnen project Schone bronnen zijn de volgende middelen als knelpunt benoemd:
•
eerste reeks 2004/2005: bentazon; carbendazim; isoproturon; methomyl;
terbutylazin.
•
tweede reeks 2006/2007: 2,4 D; MCPA; dichlobenil;dimethenamide-p; pirimifos-methyl.
Bij de gewasbescherming in aardappel en suikerbieten is geen van de stoffen uit
project Schone bronnen toegepast (beide jaren niet). Bij de gewasbescherming in
snijmaïs is dat wel het geval. In 2006 is door beide ondernemers die spuiten in
snijmaïs het middel Laddok N toegepast. Hierin zitten bentazon en terbutylazin als
werkzame stoffen. In 2007 is Laddok N nog maar door 1 ondernemer toegepast,
omdat hij – zoals eerder vermeld – dit middel nog op voorraad had. Verder heeft 1
ondernemer in 2006 Frontier optima toegepast, met als werkzame stof dimethenamide-p. In 2007 is dit middel niet meer gebruikt. Samengevat kan dus geconcludeerd worden dat de maatregel ‘middelenkeuze’ er toe heeft geleid dat in 2007
minder stoffen zijn toegepast die binnen project Schone bronnen als knelpunt zijn
aangemerkt. Dit maakt duidelijk dat met teeltbegeleiding de toepassing van probleemstoffen effectief is aan te pakken.
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4

Tot slot___________________________________________________________________________________
Tot slot hebben we de onderdelen van het project kort op een rij gezet, trekken
conclusies en doen – waar relevant – aanbevelingen voor vervolgstappen.

Sleepdoekdemo
Er is op 1 juni 2006 een goed bezochte demonstratie gehouden om de werking van
de sleepdoek naast de conventionele spuit te tonen. Dit is een succesvolle start
geweest van de gebiedspilot in het stroomgebied van de Hooge Raam.

Werving deelnemers
Op aangeven van het waterschap zijn er drie ondernemers uit het gebied betrokken
voor deelname aan het project. Uiteindelijk hebben twee van deze ondernemers
ook actief deelgenomen. Voor een derde ondernemer bleek in seizoen 2007 dat
deelname aan het project niet inpasbaar was in zijn werkzaamheden. Zijn motivatie
om mee te draaien was dus minder groot dan voorzien. We concluderen dat de
beoogde ‘olievlekwerking’ van het project richting andere agrarische ondernemers
minder groot is dan aanvankelijk beoogd.
Aanbeveling: bij het doorzetten van het project of bij het opzetten van een
vergelijkbaar project elders, steek dan in op een wat groter aantal ondernemers dat betrokken wordt. Naast het netwerk van het waterschap kan ook
gebruik gemaakt worden van het netwerk van bijvoorbeeld DLV-adviseurs,
omdat zij goed zicht hebben op de motivatie van ondernemers. Hierdoor is
de kans groter een ondernemer te treffen die graag aan de slag wil met het
sleepdoeksysteem.
Verder kwam in het eerste gesprek met de ondernemers duidelijk naar voren er
behoefte was aan inzicht in de gemeten waterkwaliteit. Zij worden immers betrokken in een project om de waterkwaliteit te verbeteren en willen dus ook inzicht in
de aard en omvang van het probleem.
Aanbeveling: maak de resultaten van de waterkwaliteitsmetingen op begrijpelijke wijze presentabel om bij vergelijkbare initiatieven bij de hand te hebben. Bewustwording bij telers van wat de gevolgen zijn van bestrijdingsmiddelen in het water is hierbij erg belangrijk.

Facilitering sleepdoek
Met twee ondernemers is gesproken over de aanschaf van een sleepdoek. Uiteindelijk hebben beiden om begrijpelijke redenen afgezien van aanschaf (zie §2.2 en
§3.1).
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Aanbeveling: indien het waterschap overweegt om het gebruik van de sleepdoek ook na dit project te promoten, plaats dan in de agrarische nieuwsbrief
van het waterschap een oproep waarin de cofinanciering van 1 sleepdoek
wordt aangeboden. Indien zich geïnteresseerden melden, dan kan met behulp van een korte checklist een eerste beoordeling gemaakt worden of de
sleepdoek wel of geen optie voor hen is (o.a. gewassen die worden geteeld,
omvang areaal). De oproep zelf kost uiteraard geen geld. Wel zouden kosten
verbonden zijn aan begeleiding van de ‘kandidaten’ (aantal dagen) en aan de
cofinanciering zelf (orde van grootte  5.000). Ook zou het goed zijn om contact te houden met de twee betrokken ondernemers over mogelijke aanschaf
van een sleepdoek in de toekomst.

Test spuitsystemen
Er is in september 2006 een testdag georganiseerd waarbij de werking van 3 spuittechnieken met elkaar zijn vergeleken (conventioneel, luchtondersteuning en
sleepdoek). Kijkend naar de combinatie van bedekking in het gewas en drift, kan
op basis van de testdag geconcludeerd worden dat het sleepdoek het beste scoort,
vervolgens de luchtondersteuning en als laatste de conventionele veldspuit. De
testdag bevestigt resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek. Van de testdag is
een DVD gemaakt die gebruikt kan worden als voorlichtingsfilm over emissiereducerende spuittechnieken.

Maatregel 1: middelenkeuze en doseringsverlaging
De drie deelnemers hebben aan het einde van seizoen 2006 advies gekregen over
hun gewasbescherming. In 2007 zijn twee ondernemers begeleid en zijn ook aan
de slag gegaan met andere middelenkeuze en doseringsverlaging.
Ondanks het lastige seizoen (relatief hoge onkruiddruk in maïs en suikerbieten en
extreem hoge phytophtoradruk in aardappel), is de milieubelasting van de gewasbescherming op veel onderdelen omlaag gebracht. Met name in maïs bleek het
vervangen van Laddok N tot sterke verbetering te leiden, zonder dat de mate van
gewasbescherming verminderd was.
Dankzij de teeltbegeleiding is het gebruik van knelpuntstoffen uit project ‘Schone
bronnen’ (www.schonebronnen.nl) bijna geheel beëindigd.
Deze maatregel maakt duidelijk dat teeltbegeleiding erg effectief is. Het geeft ondernemers het vertrouwen om lager te doseren dan het etiket voorschrijft en ze
worden gewezen op minder milieubelastende alternatieven.
Aanbeveling: kijk in hoeverre het gebruik van middelen met verhoogde milieubelasting (zoals bijvoorbeeld Laddok N in maïs) op grotere schaal verminderd kan worden. In eerste instantie kan dit door hier op in te gaan in de
agrarische nieuwsbrief. In tweede instantie kan overwogen worden om een
‘opschoonactie’ te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld voor stroomgebied de
Hooge Raam in de vorm bedrijfsbezoeken van bedrijfsadviseurs bij alle ondernemers. Bij dit bezoek wordt de gewasbeschermingsmiddelenkast in overleg met de ondernemer opgeschoond en tegelijkertijd gewasbeschermingsadvies gegeven. Dit advies kunnen de ondernemers dan verwerken in hun
(verplichte) gewasbeschermingsplan.
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Aanvullende optie zou zijn dat alle ondernemers die dat willen op kosten van
het waterschap een vervangend middel krijgen voor bijvoorbeeld Laddok N in
maïs. Hiermee wordt voorkomen dat milieubelastende middelen eerst ‘opgebruikt’ worden.

Maatregel 2: Beslissingsondersteunend systeem
Twee ondernemers hebben in 2007 onder begeleiding gebruik gemaakt van het
beslissingsondersteunend systeem GEWIS. Bij de ondernemers was bekend dat het
weer enige invloed heeft op de werking van middelen, maar dat op bepaalde tijdstippen de dosering met 40% verlaagd kan worden, was een eye opener.
Aanbeveling: kijk hoe op grotere schaal het gebruik van een beslissingsondersteunend systeem kan worden gestimuleerd. Het werkt als bewustwordingsinstrument, maar draagt ook feitelijk bij aan een efficiëntere (en daarmee minder milieubelastende) gewasbescherming. Overwogen kan worden
om een actie op te zetten waarbij ondernemers op kosten van het waterschap voor 1 jaar een abonnement op een beslissingsondersteunend systeem
krijgen met daarbij een instructie door de leverancier of een bedrijfsbegeleider. Aan het einde van het jaar kan middels een enquête onder de gebruikers
een beeld verkregen worden van de wijze waarop het instrument is ingezet.
Al te grote vrijblijvendheid over toepassing van het instrument kan ondervangen worden door afspraken vast te leggen in een klein contract.

Maatregel 3: Proef met sleepdoek
De sleepdoekproef met lage dosering in verschillende gewassen heeft duidelijk gemaakt dat lager doseren mogelijk is, zolang de weersomstandigheden het toelaten.
De lage dosering, in combinatie met gebruik van de sleepdoek, leidt tot een beduidend lagere belasting van het oppervlaktewater. De aanbevolen fabrieksdosering
kan beschouwd worden als ‘worst case’ dosering die in de praktijk bijna nooit zal
hoeven worden toegepast. Dit bevestigt de eerdere conclusie dat teeltbegeleiding
zinvol is. In een veldbijeenkomst met de deelnemers op 11 juli 2007 zijn deze bevindingen bediscussieerd.
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Bronnen _______________________________________________________________________________________

G. van Mill, M. Verkoelen, A. Krikken, Waterschap Aa en Maas, Monitoring AMvB Open Teelt
en Veehouderij 2004, Monitoringsonderzoek in de Hooge Raam, maart 2005
Y.M. Gooijer, P.C. Leendertse, CLM, Sleepdoek in de praktijk, maart 2006.
J. Michielsen, C. Sonneveld, J. van Zande, WUR/IMAG, Gebruiksmogelijkheden van het Släpduk spuitsysteem in aardappelen, bieten en graan, januari 2003
H. Stallinga, J. Michielsen, P. van Velde, J. van Zande, WUR/AFI, Driftreductie door gebruik
van Släpduksysteem, december 2003
H. Stallinga, J. Michielsen, P. van Velde, J. van Zande, WUR/PRI, Driftreductie door Hardi Twin
Force luchtondersteuning, september 2006
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Bijlage 1 Verslag gesprek deelnemers____________
Datum: 8 juni 2006, 9-11u, bij Van der Ven in Zeeland.
Aanwezig: Tonny van der Ven, Herman de Klein, René Verbakel, Bert Aasman (DLV Plan) en
Joris van Herk (CLM Onderzoek en Advies)

Op aangeven van het waterschap is op 8 juni 2006 door CLM en DLV met drie ondernemers een gesprek gevoerd over deelname aan het project. Hieronder een
beknopt verslag.
Door CLM en DLV is een toelichting gegeven op het project: doel is ervaring opdoen
met praktische technieken voor emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen. Het
waterschap wil wat men hiermee leert, breder uitdragen. Benadrukt dat deelname
vrijwillig is. Keuze van 3 ondernemers: verschil in werkveld (loonwerker in
maïs/gras, akkerbouwer en vollegrondtuinbouwer) en van aanzienlijke omvang.
Veel technische zaken over tafel gegaan.
Een aantal argwanende reacties waren:
•
Welke stoffen worden in het water gemeten en moeten we ons daar dan niet
specifiek op richten? En in het verlengde hiervan: Waarom stelt het waterschap
ons niet op de hoogte van de waterkwaliteitsmetingen? Aan de hand van de
waterkwaliteitsrapportage van het waterschap hebben we de gesignaleerde
stoffen besproken. Ook is aangegeven dat je de problematiek op twee manieren kunt insteken: 1. puur doelgericht werken aan middelen die je aantreft 2.
meer vanuit oogpunt preventie kijken hoe je beter kunt werken. Na het gesprek
hebben de drie ondernemers – in overleg met het waterschap - een kopie ontvangen van waterkwaliteitsrapportage.
•
Wat we nu vrijwillig aan maatregelen treffen, wordt dat dan straks niet verplicht? We hebben aangegeven dat we vooral ook zoeken naar technieken waar
zowel waterschap (minder emissies) als ondernemer (lagere kosten of betere
gewasbescherming) baat bij kunnen hebben.
Een aantal meedenkende reacties waren:
•
We denken dat we het al goed doen, maar misschien zien we zaken over het
hoofd, waar we nu op gewezen kunnen worden.
•
Als we met minder middelen toekunnen, moeten we dat vooral doen (iedere
liter die je spuit kost geld).
Stappenplan doorgenomen (beschrijving van de stappen hebben we meegegeven):
•
2006 testdraaien -> we willen op aantal percelen van hen proeven gaan doen
om 3 technieken met elkaar te kunnen vergelijken (conventioneel – sleepdoek
– luchtondersteuning). Testdraaien willen we doen op percelen van de 3 betreffende ondernemers in een tijd dat het wat rustiger is -> is wat hen betreft prima. Zo rond half juli is een goede tijd (iets rustiger).
•
Nulmeting: om te kunnen bepalen wat effect van maatregelen/technieken is
moeten we vaststellen wat normaliter gebruikt wordt en wat na invoering van
maatregelen gebruikt wordt. Dat wordt i.s.m. bedrijfsbegeleider van DLV op individuele basis gedaan.
•
Voorbereiden 2007: we kijken welke maatregelen we in 2007 willen gaan testen. Sleepdoek zou optie zijn voor Van der Ven en mogelijk ook De Klein. Bin27

•

nenkort individueel overleg met in ieder geval Van der Ven over aanschaf
sleepdoek. Er is budget voor financiële tegemoetkoming hierin.
Uitvoering 2007: op grotere schaal toepassen van maatregelen/technieken.

Wvttk:
•
binnen gebied is geen weerstation aanwezig -> Volkel is meest dichtstbijzijnde
station. Wellicht liggen hier mogelijkheden voor toe te passen technieken 2007
(waarschuwingssystemen).
•
Bert heeft overzicht uitgedeeld van mogelijk te nemen emissiereducerende
maatregelen vanuit Schoon Water -> kunnen we ideeën uit putten voor 2007.
Hoe verder: het is nu een erg drukke tijd. Als het iets rustiger wordt, gaan we aan
de slag met de veldtesten. Ook worden ondernemers benaderd voor individueel
overleg met de bedrijfsbegeleiders van DLV -> overleg over nulmeting en opstellen
gewasbeschermingsplan.
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Bijlage 2 Kort verslag veldbijeenkomst __________
Datum:

woensdagmiddag 11 juli 2007

Tijdstip:

13.30 – 16.00 u

Plaats:

Loonbedrijf Van Lokven
Nieuwe Kampen 12/14
5382 JN Vinkel

Aanwezig: Johnny van Lokven, Herman de Klein, Tonny van der Ven, Marc ...
(loonbedrijf Van der Ven), Henry vd Akker (DLV Plant), Joris van Herk (CLM)
De proeven met verlaagde doseringen bij onkruidbestrijding in combinatie met
sleepdoek in aardappelen, suikerbieten en maïs zijn toegelicht door Henry vd Akker
van DLV Plant (zie afzonderlijke rapportage voor die betreffende resultaten). Enkele
reacties van de deelnemers daarbij waren o.a.:
•
bijzonder dat je met onkruidbestrijding in bieten met twee keer spuiten
toekunt. Hun ervaring is dat je minimaal drie keer langs moet en vaak zelfs
vier keer.
•
de proeven zijn nu allemaal met sleepdoek gedaan. Zo mooi zijn als je tegelijkertijd ook een rij gespoten zou hebben met een conventionele spuit
(zelfde veld, zelfde weersomstandigheden). Daar is vanuit praktische overwegingen niet voor gekozen (met 2 spuiten naar 1 perceel maakt de proef
relatief duur).
Johnny van Lokven heeft zijn ervaringen met de sleepdoek toegelicht. Na een
moeizaam opstartjaar, werkt hij nu voor het derde seizoen met de sleepdoek en
inmiddels naar volle tevredenheid. Vooral in aardappelen en ook tarwe is het aantal
spuitbare uren veel groter en kan hij flinke snelheid zonder een druppel drift vooruit. Minder middelgebruik voor eenzelfde mate van gewasbescherming. In maïs en
gras is het voordeel van het sleepdoek minder duidelijk.
Verder heeft Henry vd Akker een toelichting gegeven op een veldproef waarbij gekeken wordt naar het effect van groenbemesters op de aanwezigheid van aaltjes
(proef vanuit project vanuit Schoon Water). Gebleken is dat eigenlijk bij alle groenbemesters de aaltjesdruk afname. Met name ook bij gerst. Nog niet duidelijk is hoe
dat kan.
Vervolgens zijn we de proefvelden in maïs gaan bekijken. In principe waren alle
proefstroken even schoon. Alleen in een rij die net gemist was bij de onderbladbespuiting was alsnog flink veel onkruid opgekomen. Dit liet het effect van de aanvullende onderbladbespuiting met lage dosering goed zien.
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Bijlage 3 Proef lage dosering __________________________________
Suikerbieten demo onkruidbestrijding
Perceel: 7,0 ha
Ras suikerbiet: Heracles
Zaaidatum: 17-3-2007.
Datum

23-4-07

09-5-07

Gewas-

Standaard

Standaard

stadi-

Gangbaar

Sleepdoek

um

(SG)

(SS)

SS – 10%

SS – 20%

L of Kg / ha

L of Kg / ha

L of Kg / ha

L of Kg / ha

2,0 Fenmedifam

1.7 Fenmedifam

1,5 Fenmedifam

1,3 Fenmedifam

0,5 Goltix WG

0,5 Goltix WG

0,45 Goltix WG

0,42 Goltix WG

0,5 Tramat 200 EC

0,5 Tramat 200 EC

0,45 Tramat 200 EC

0,42 Tramat 200 EC

1,0 Olie

1,0 Olie

0,9 Olie

0,8 Olie

0,3 Dual

0,25 Dual

0,2 Dual

0,15 Dual

3,5 Fenmedifam

3,4 Fenmedifam

3,1 Fenmedifam

2,7 Fenmedifam

0,5 Goltix WG

0.25 Goltix WG

0,23 Goltix WG

0,21 Goltix WG

1,0 Tramat 200 EC

0,75 Tramat 200 EC

0,68 Tramat 200 EC

0,63 Tramat 200 EC

3,5 Olie

3,4 Olie

3,1 Olie

2,7 Olie

0,8 Dual

0,75 Dual

0,68 Dual

0,6 Dual

2 blad

6 blad

Aardappelen demo onkruidbestrijding aardappelen
Perceel
: 5 ha
Pootdatum
: 29-03-07
Ras
: Bintje
Datum

25-04-

Gewas-

Standaard

Standaard

stadium

Gangbaar

Sleepdoek

(SG)

(SS)

SS – 10%

SS – 20%

L of Kg / ha

L of Kg / ha

L of Kg / ha

L of Kg / ha

2% opkomst

1 Gramoxone

0,5 Gramoxo

0,45 Gramoxo

0,4 Gramoxo

Gewas 10 cm

0,15 Sencor

0,10 Sencor

0,09 Sencor

0,08 Sencor

0,20 Basagran

0,15 Basagran

0,14 Basagran

0,12 Basagran

0,25 Olie

0,25 Olie

0,23 Olie

0,2 Olie

0,04 Titus

0,04 Titus

0,04 Titus

0,03 Titus

0,20 Sencor

0,15 Sencor

0,15 Sencor

0,15 Sencor

0,20 Basagran

0,20 Basagran

0,18 Basagran

0,16 Basagran

0,25 Trend

0,25 Trend

0,23 Trend

0,20 Trend

07
5-5-07

11-5-07

Gewas 25 cm
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Snijmaïs demo onkruidbestrijding:
Perceel: Westerlaken
Ras snijmaïs: Lentus (middenvroeg ras)
Zaaidatum: 21 april 2007
Datum

Gewas-

Gangbare dosis

Standaard

stadium

(GD)

Sleepdoek

SS – 10%

SS – 20%
(2x LDS)

(SS)
5-5-07

2 blad

L of Kg / ha

L of Kg / ha

L of Kg / ha

L of Kg / ha

1 Mikado +

0,6 Mikado +

0,6 Mikado +

0,2 Mikado +

1 Samson +

0,6 Samson +

0,6 Samson +

0,2 Samson +

0,7 Frontier Optima

0,6 Frontier Opti-

0,6 Frontier Optima

0,2 Frontier Optima

0,5 Mikado +

0,3 Mikado +

0,5 Samson +

0,3 Samson +

0,2 Banvel

0,5 Frontier Optima

ma+
0,2 Starane

15-5-07

6 blad

Geen

Geen

(correctiebespuiting)
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Bijlage 4 Ervaringen met sleepdoek__________________
Samenvatting o.b.v. rapportage project ‘Schoon Water – Brabantse telers laten zien
dat ’t kan’
Het systeem
De sleepdoek (Släpduk) is in Zweden ontwikkeld. Het systeem bestaat uit verende
parallellogrammen en een stevig geel doek
en kan aan de spuitboom gemonteerd worden (zie foto).
Een groot voordeel van de sleepdoek t.o.v.
een conventioneel spuitsysteem is de sterke
driftvermindering. Uit proeven in Zweden en
Nederland blijkt dat de drift afneemt met 72 tot 99%. Deze driftreductie komt door
een aantal factoren:
•
De afstand tussen spuitdop en gewas is korter dan bij een conventioneel spuitsysteem;
•
Door de verende parallellogrammen blijft deze afstand ook kort en gelijkmatig;
•
Het doek fungeert als windscherm; het houdt de wind tegen, maar zorgt ook
voor het ontstaan van een luchtstroom die over het doek gaat en naar beneden
afbuigt. Hierdoor worden de fijne spuitdruppels meegenomen het gewas in.
Technische aspecten van het sleepdoeksysteem en conventioneel spuitsysteem
Sleepdoeksysteem
Conventioneel spuitsysteem
Spuitrichting doppen onder hoek naar
achteren
Afstand tussen spuitdoppen is 30 cm
Doek ‘sleept’ over gewas; kortere afstand tot gewas (± 20 cm)

Spuitrichting doppen recht naar beneden.
Afstand tussen spuitdoppen is 50 cm
Spuitboom heeft vaste hoogte; ± 50
cm boven maaiveld

Introductie in Nederlandse praktijk
Op initiatief van CLM Onderzoek en Advies BV en Dhr. Hoeben (importeur) is de
sleepdoek in 2004 voor het eerst in de Nederlandse praktijk toegepast. Een aantal
deelnemers aan het project ‘Schoon Water – Brabantse telers laten zien dat ’t kan’
hebben de sleepdoek dat jaar uitgetest in aardappelen en suikerbieten. De telers
waren erg tevreden over de nieuwe techniek. In 2005 is het aantal sleepdoeksystemen binnen het project ‘Schoon Water’ dan ook uitgebreid naar zes; vier loonwerkers en twee akkerbouwers hebben de sleepdoek ingezet. De sleepdoek is,
naast aardappelen en suikerbieten, in 2005 ook ingezet in gras, maïs, wintertarwe,
gerst en zaaiui.
Ervaringen uit de praktijk
In 2005 heeft CLM een vergelijking uitgevoerd met bespuitingen in aardappel door
sleepdoektelers en telers met een conventionele spuit. Hieruit bleek dat sleepdoektelers gemiddeld 10% minder middel gebruiken. Dit resulteert in een afname van
de middelkosten van bijna 20%. Naast dit voordeel voor de teler, heeft ook het
milieu baat bij gebruik van de sleepdoek. De milieubelasting van het oppervlakte33

water daalde 81% (rekening houdend met een driftreductie van 72%). Ook de milieubelasting van het grondwater en bodem daalde aanzienlijk.
Drie sleepdoekgebruikers is gevraagd naar hun ervaringen met dit nieuwe systeem.
Zij waren allemaal enthousiast. Ze gaven aan minimaal 20% minder middel te gebruiken. Andere voordelen die zij noemen zijn:
•
Goede bedekking door fijnere druppel, waardoor met lagere dosering gespoten
kan worden;
•
Middel dringt dieper in het gewas door, het gewas wordt door de sleepdoek
‘open’ getrokken;
•
Minder drift en hierdoor meer spuitbare uren;
•
Minder water nodig zodat er een groter oppervlak met 1 tank bespoten kan
worden.
Op de vraag of de sleepdoek kan zorgen voor versleping van ziekten werd ontkennend geantwoord: “ Is geen sprake van, daar hoef je niet bang voor te zijn” en
“Nog geen problemen mee gehad”.
Kosten
De kosten voor aanschaf van een sleepdoek bedragen orde van grootte  275,- tot
 300,- per meter spuitboom. Bij een 30 meter spuit betekent dit een investering
voor aanschaf en installatie van orde van grootte  8.000,- tot  9.000,-. Terugverdienposten zijn:
•
Minder middelgebruik. Binnen project ‘Schoon water’ is berekend dat de deelnemende telers die met een conventionele spuit werken gemiddeld genomen
 95,- per hectare duurder uit zijn dat telers die met de sleepdoek rijden (uitgaande van het totale middelgebruik in aardappelen per jaar). Bij een aardappelareaal van 20 ha levert dit jaarlijks dus een besparing op van gemiddeld
 1.900,- voor het middelengebruik.
•
Meer spuitbare dagen. Vergeleken met een conventioneel systeem, kan met de
sleepdoek ook met behoorlijke wind (bijv. 4 m/s) nog goed gewerkt worden.
Deze winst is niet direct in een financieel gewin uit te drukken, maar geeft
vooral meer ruimte in het plannen van de werkzaamheden.
•
Minder waterverbruik, dus langer werken op 1 tank. Bij bespuiting van aardappelen is bij conventionele systemen 250 l/ha gangbaar. Met de sleepdoek kan
gemiddeld genomen volstaan worden met 180 l/ha. Dit betekent een waterbesparing van bijna 30%. De besparing die dit oplevert is uiteraard afhankelijk
van de grootte van het te behandelen areaal en afstand tot de waterbron.
Samenvattend kan gesteld worden dat de terugverdientijd van een sleepdoek afhankelijk is van het aantal hectares dat jaarlijks behandeld wordt en van de huidige
manier van werken. Op basis van de ervaringen binnen ‘Schoon water’ is de terugverdientijd voor de ondernemers die daar met een sleepdoek rijden op 1,5 tot 3
jaar geschat.
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Bijlage 5 Interviews t.b.v. brochure___________________
In de zomer van 2007 zijn verschillende telefonische interviews gehouden met
agrarische ondernemers uit het stroomgebied van de Hooge Raam. Hen is gevraagd
naar hun werkwijze bij het onderwerken van de vanggewassen. Deze informatie is
gebruikt voor de brochure over vanggewassen. Hieronder een geanonimiseerde
weergave van de interviews.
Veehouder 1 (zand)
De ondernemer heeft afgelopen seizoen wintertarwe gezaaid als vanggewas na
maïs. Hij heeft dit met de cultivator bewerkt en vervolgens ondergeploegd. Hij
werkt zijn groenbemester mechanisch onder omdat hij spuiten te duur vindt, “het is
ook geen onkruid”. “Als je het goed onderwerkt, heb je er later geen problemen
mee. Wij willen ook niet veel spuiten.” Met wortelonkruiden heeft hij geen last: “de
maïs wordt 1x gespoten en dan neem je wortelonkruiden mee”. De ondernemer is
het er volledig mee eens dat het vreemd is uitspoeling van stikstof te voorkomen
en dan vervolgens uitspoeling van glyfosaat te hebben. “Met ’t een oplossen en met
’t ander creëren.” De ondernemer vindt de nieuwe mestwetgeving niet goed. “Ze
moeten wel nagaan of de boeren het met al die regeltjes nog kunnen betalen. Ik
moet 5x per jaar 70 kuub konijnenmest afvoeren en dat kost me 2200,- per keer.
Dat is wel mijn boterham.”
Veehouder 2 (zand)
De ondernemer teelt al 25 jaar snijrogge na de maïs. Hij doet dit voor de structuur
van de grond en om wat humus in de grond te brengen. “Hier in de buurt zaaien de
meeste mensen Italiaans raaigras als vanggewas, maar dat komt vaak terug in het
volggewas. Met snijrogge heb je dat probleem niet. Snijrogge is ook goedkoper. De
ondernemer freest de snijrogge eerst en werkt hem daarna onder. Hij spuit niet:
“Spuiten is een extra bewerking, daarna moet je het toch nog onderwerken. Spuiten is ook duurder.” De ondernemer vindt ’t niet verstandig en niet nodig om te
spuiten. Hij heeft weinig last van wortelonkruiden, “die worden met de bespuiting
meegenomen. Dat hoeft nog niet in het voorjaar.”
Akkerbouwer 1 (zand)
De ondernemer heeft als groenbemester soilcover gezaaid, een mengsel van Italiaans en Westerwolds raaigras, zijn bestrijdingsmiddelenleverancier heeft hem dat
geadviseerd. Hij heeft het vanggewas vervolgens gefreesd: “We wisten niet hoe we
de groenbemester het beste konden onderwerken, maar mechanisch is goed bevallen”. “Maar volgend jaar spuit ik de groenbemester meteen dood op 1 februari. Als
je de groenbemester niet meteen kunt onderwerken, wordt hij veel te groot en kun
je hem later moeilijker klein krijgen. Met spuiten heb je hier geen last van.” “Ik
denk dat er volgend jaar massaal gespoten wordt. Een maand erna kun je het dan
heel gemakkelijk onderwerken, het kost minder arbeid en je hebt andere onkruiden
ook meteen te pakken.” De ondernemer maakte ook voor de nieuwe mestwetgeving al gebruik van vanggewassen. Hij zaait gele mosterd en bladrammanas tegen
bietencystenaaltje (bij volggewas suikerbieten), maar ook voor de structuur van de
grond en het humusgehalte. Na maïs heeft hij deze vanggewassen niet gezaaid
omdat het te laat is. “Bladrammanas kun je tot 1 september zaaien en gele mosterd tot 15 september.”
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De ondernemer vindt het inderdaad krom dat uitspoeling van N wordt voorkomen,
terwijl bij doodspuiten juist glyfosaat uitspoelt. “Ze denken dat ze ’t oplossen, maar
’t ander komt weer.”
Akkerbouwer 2 (zand en rivierklei)
In 2006 heeft de ondernemer na de maïs bladrammanas gezaaid. Hij heeft voor
bladrammanas gekozen om aaltjes en ziekten tegen te gaan. In het voorjaar heeft
hij de bladrammanas eerst gefreesd en toe ondergewerkt. “Dat is goedkoper, je
moet het toch onderwerken, dus spuiten heeft geen zin.” “Ik had ook geen last van
(wortel)onkruiden. Voordat het verplicht was zaaide de ondernemer ook al groenbemesters (bladrammanas). “Zou houdt ik het organische stof gehalte op peil en
dan ligt de grond niet zo lang braak.” De ondernemer heeft zowel percelen op zand
als op rivierklei. “Op zand blijft het vanggewas tot het voorjaar staan, op rivierklei
blijven de groenbemester tot de herfst staan. Dan gaan we ploegen.” De ondernemer denkt overigens dat het verplicht inzaaien van vanggewassen na maïs op de
helling komt te staan. “Voor de meesten is het te laat om een vanggewas in te
zaaien en in maïs krijgt men problemen met aaltjesvermeerdering.”
Varkenshouder (zand & rivierklei)
De ondernemer heeft bladrammanas gezaaid na de maïs. “Bladrammanas wortelt
goed diep en als het goed is vriest het kapot in de winter.” “We hebben er mest op
gereden en het meteen ondergewerkt, daarna geploegd.” Onderwerken is voor de
ondernemer goedkoper: “Dat kan ik zelf, spuiten moet de loonwerker doen.” Op
tarwe maakt van hij altijd al gebruik van een groenbemester. “Op tarwe zaai ik
stoppelknollen als groenbemester. De tarwe gaat in augustus van het land en de
maïs wordt pas in het voorjaar gezaaid. Ik zet de groenbemester in omdat ik anders veel onkruid heb.” De ondernemer heeft geen last van wortelonkruiden. Hij
heeft zowel percelen op zand als op rivierklei, hij gebruikt alleen groenbemesters
op zand.
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