Telen met toekomst is door PPO en DLV Plant bv ontwikkeld in opdracht van LNV
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In het praktijknetwerk Telen met toekomst werken agrarische ondernemers samen met PPO en DLV Plant
aan duurzame bedrijfssystemen voor akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bloembollen, fruitteelt,
boomteelt, glastuinbouw en champignonteelt. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.
Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen. U kunt zich voor deze
nieuwsbrief aanmelden via www.telenmettoekomst.nl of een mail sturen naar info@telenmettoekomst.nl
Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen
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Algemeen
‘Best Practices worden niet in AMvB opgenomen’
In de praktijk leeft zo nu en dan de opvatting dat Telen met toekomst gebruikt wordt om de AMvB
Gewasbescherming te vullen met maatregelen waarvan is gebleken dat ze goed werken. Ten onrechte.
Hans Schollaart, beleidsmedewerker gewasbescherming van het ministerie van LNV is hier duidelijk over:
“Het doel van Telen met toekomst is het stimuleren van geïntegreerde gewasbescherming en een
duurzame bemesting in de brede praktijk. Onderzoeksresultaten die nog onvoldoende praktijkrijp zijn
worden samen met boeren en tuinders verder ontwikkeld tot ze praktijkrijp zijn. Het is absoluut niet zo dat
deze maatregelen in een AMvB worden opgenomen. In een AMvB staan maatregelen waar 80 tot 90% van
de ondernemers aan moet kunnen voldoen.” Schollaart geeft aan dat Telen met toekomst echt een project
van het bedrijfsleven is.

Akkerbouw & Vollegrondsgroente
Beleidstafel akkerbouw in regio Flevoland
Op 14 september heeft Telen met toekomst in de regio Flevoland (CZK) een beleidstafel georganiseerd.
Voor deze bijeenkomst waren convenantpartners, ketenpartijen en verschillende regionale beleidsmakers
uitgenodigd. De regionale beleidstafels zijn een vervolg op de landelijke convenantpartnerdag die in januari
is gehouden.
Om een duurzame gewasbescherming en bemesting op een goede manier breed toegepast te krijgen in de
praktijk, is het van groot belang dat alle betrokken partijen een zelfde doel voor ogen hebben en begrip
hebben voor elkaar problematiek. Tijdens de bijeenkomst is een aantal best practices besproken.
Vervolgens is iedere partij uitgedaagd om te bedenken wat zijn eigen bijdrage kan zijn aan een duurzame
gewasbescherming en bemesting en met wie ze willen samenwerken om dit doel te behalen. Deze opzet is
geslaagd. Iedere partij heeft een aantal zaken opgepakt om zo gezamenlijk te werken aan de doelstelling
van Telen met toekomst.
Meer informatie Kees Westerdijk kees.westerdijk@wur.nl of Olaf van Campen o.p.van.campen@dlv.nl

Suikerbietenteelt nu en in de toekomst
De akkerbouwmanifestatie met als thema ‘suikerbietenteelt nu en in de toekomst’, die op 21 september is
gehouden op PPO Vredepeel, is door zo’n 700 bezoekers bezocht. Telen met toekomst leverde een
bijdrage aan de manifestatie. De aanwezigen konden kennis maken met verschillende duurzame
teeltmaatregelen en ontvingen een brochure waar de maatregelen in staan. De brochure is ook te
downloaden op www.telenmettoekomst.nl
Meer informatie Brigitte Kroonen - Backbier brigitte.kroonen@wur.nl of Henry van den Akker
h.a.j.m.van.den.akker@dlv.nl

Middag voor preitelers druk bezocht
Ruim 100 telers en intermediairs in de preiteelt bezochten 28 oktober de open middag in Vredepeel over
bemesting en Pseudomonas in prei. De middag was georganiseerd door Telen met toekomst samen met
PPO.

Er was veel discussie rondom de bemestingsdemo’s die zijn aangelegd in relatie tot de nieuwe
mestwetgeving. De aanwezigen konden de demo met tien verschillende meststoffen en/of
bemestingssytemen bekijken en de bemestingsobjecten vanuit de projecten ‘Nutrienten Waterproof’ en
‘Telers Mineralen Paraat’. Een aantal objecten lijken tot nu toe aanknopingspunten te bieden om te kunnen
werken met de nieuwe gebruiksnormen. De aanwezigen plaatsten daarbij wel de kanttekening dat de prei
er nu goed bij stond, maar dat ze de eindstand van het gewas in januari nog willen zien.
Tijdens de middag werden ook de onderzoeksresultaten van Pseudomonasonderzoek bekend gemaakt. De
resultaten van het onderzoek naar beheersmaatregelen voor Pseudomonas staan samen met
achtergrondinformatie over deze bacterie op een flyer. Exemplaren zijn op te vragen bij LTO Groeiservice.
De informatie over de meststoffendemo verschijnt op www.telenmettoekomst.nl
Meer informatie Jacques Rovers jacques.rovers@wur.nl en Johny Visser johnny.visser@wur.nl

Gebruiksnormen aardbeien ter discussie
In de aardbeiensector staat de gebruiksnorm voor aardbeien onder telers sterk ter discussie. Velen vinden
de voorgestelde norm te laag. De sector toont daarom veel belangstelling voor de bemestingsresultaten
van de deelnemers van Telen met toekomst. (Z)LTO wil de registratiegegevens van 2004 en nu ook van
2005 vergelijken met de voorgestelde gebruiksnormen voor aardbeien. Afhankelijk van de uitkomst wil
(Z)LTO in discussie met LNV over een eventuele aanpassing van de gebruiksnorm. Meer informatie
Jacques Rovers jacques.rovers@wur.nl

Boomteelt
Telen met toekomst actief met kennisbijeenkomsten voor verlenging spuitlicentie
Telen met toekomst speelt in de verschillende boomteeltregio’s een actieve rol bij de organisatie en
invulling van kennisbijeenkomsten voor de verlenging van de spuitlicentie.
In september bezochten ruim 40 boomkwekers de open middag van Telen met toekomst, de
Boomteeltstudieclub Opheusden en Boomkwekervereniging Kring Opheusden. Met veel aandacht werd
kennis genomen van de nieuwe mestwetgeving en gebruiksnormen. Ook voor de demonstraties van een
nieuwe dwarsstroomspuit voor hoge bomen en een gewasgeleide schoffel was veel belangstelling.
In november presenteerde Telen met toekomst zich in regio Boskoop bij de gewasbeschermingsdagen die
door het Wellant College, toeleverancier Houtman en PPO werden georganiseerd. Er was veel interesse
voor de bestrijding van taxuskever met aaltjes, biologische bestrijding van spint, gebruik van
afdekmaterialen tegen onkruid en bijmengen van klei in de potgrond.
Meer informatie bij Frank Nouwens frank.nouwens@wur.nl of Pieter van Dalfsen pieter.vandalfsen@wur.nl

Bloembollen

Leerlingen enthousiast over ‘Leren met toekomst’
De drie mbo-leerlingen van het Clusius College in Hoorn vinden hun deelname aan de pilot ‘Leren met
toekomst’ niet erg makkelijk, maar wel heel leerzaam. Tijdens hun stage bij PPO maken ze
bemestingsplannen voor drie bollenbedrijven van Telen met toekomst. Daarvoor bezoeken ze het
bollenbedrijf, moeten ze actief kennis verzamelen en vervolgens met verschillende rekenprogramma’s aan
de slag.
‘Leren met toekomst’ is een samenwerkingsproject tussen onderwijs (leerstoelgroep Educatie- en
Competentiestudies van Wageningen-UR) en PPO. Dit project sluit aan bij Telen met toekomst en beoogt
de samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderzoek en onderwijs te versterken. Er lopen momenteel
drie pilots: studenten van het InHolland College voeren in de glasteelt een opdracht uit over
biomassavergisting; studenten uit Dronten zijn aan bezig met mechanische onkruidbeheersing en
studenten van het Clusius College rekenen bemestingsscenario’s door. In december zal, na de evaluatie
van de pilots, duidelijk worden in hoeverre het project verder uitgebreid wordt.
Meer informatie bij Elaine Vlaming elaine.vlaming@wur.nl

Fruitteelt
Demonstratie kalkmelk tegen vruchtboomkanker
Telen met toekomst heeft in samenwerking met LTO Noord op 15 november de toepassing van kalkmelk
tegen vruchtboomkanker gedemonstreerd. Bij de demonstratie in De Betuwe waren circa 60 aanwezigen.
Vruchtboomkanker is een ziekte die grote schade kan geven aan fruitbomen. De schimmel wordt meestal
chemisch bestreden. Onderzoekers van PPO Fruit hebben de afgelopen jaren ook positieve ervaringen
opgedaan met een biologisch alternatief namelijk celkalk. Het middel mag worden toegepast via de
beregeningsinstallatie, maar het nadeel is dat celkalk moeilijk toepasbaar is door versneld uitzakken. In
samenwerking met fabrikanten is daarom een vloeibare formulering ontwikkeld. Deze zogenaamde
kalkmelk blijkt net zo effectief tegen vruchtboomkanker als celkalk en goed toepasbaar via de
nachtvorstberegening.
Meer informatie Pieter Aalbers p.a.w.m.aalbers@dlv.nl

Glastuinbouw
Veel interesse voor gesloten kasconcept
In de tomatengroep van Telen met Toekomst neemt het demobedrijf Themato deel met haar gesloten
kasconcept. De gesloten kas is in staat 40% duurzame energie op te wekken waardoor er een besparing
van 30% op fossiele brandstof mogelijk is. Ook binnen de overige gewasgroepen is veel interesse voor dit
kasconcept waarbij bovendien een productieverhoging van tenminste 20% mogelijk is. De gewasgroepen
komkommer, chrysant en roos zijn op bezoek geweest en hebben de mogelijkheden van dit concept voor
hun gewassen besproken en gediscussieerd over gevolgen voor de ziekte- en plaagbeheersing. Meer
informatie René van Paassen rene,vanpaassen@wur.nl

Synergie tussen gewassen
Woensdag 9 november hebben de komkommer- en tomatentelers uit Telen met toekomst een
gezamenlijke bijeenkomst gehad, zodat de telers ook de ervaringen binnen een ander vruchtgroentegewas
konden horen en bespreken. Het thema van de bijeenkomst was ‘teeltwisseling’. Omdat beide gewassen
met dezelfde problemen worstelen, zoals virussen, hygiëne en biologische bestrijders, ontstonden er
interessante discussies. De telers vonden het zinvol om eens met telers van een ander gewas van
gedachten te wisselen, wat in de pauze werd geïllustreerd doordat de tomaten- en komkommertelers elkaar
veelvuldig opzochten. Een soortgelijke bijeenkomst wordt nu georganiseerd voor de rozen- en
chrysantentelers. Meer informatie René van Paassen, rene.vanpaassen@wur.nl

Champignonteelt
Praktijknetwerk champignonteelt enthousiast van start
Het praktijknetwerk champignonteelt is enthousiast van start gegaan met als thema geïntegreerde
gewasbescherming. Het praktijknetwerk is enkele maanden geleden opgezet in overleg met de Vereniging
Paddestoelentelers Nederland. Er zijn 12 teeltbedrijven die deelnemen. Het betreft zowel bedrijven met
handoogst als met mechanische oogst uit de drie verschillende regio’s. Daarnaast nemen adviseurs van
AdVisie en C-Point deel evenals vertegenwoordigers van toeleveranciers van grondstoffen en
gewasbeschermingsbedrijven.
In de verschillende bijeenkomsten die inmiddels zijn geweest, is intensief gesproken over het onverwachte
optreden van verschillende ziekten en plagen en het ontbreken van strategieën hiervoor. Ook het belang
van minder regelgeving voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en de inzet van duurzame dan
wel biologische middelen is besproken.
Meer informatie Jacqueline Baar, jacqueline.baar@wur.nl en Jo Rutjens jo.rutjens@wur.nl

Activiteitenkalender
Bijeenkomsten geïntegreerde gewasbescherming laanbomen
Op 15 december 2005 en 30 januari 2006 organiseert Telen met toekomst samen met Studieclub
Opheusden en Kring Opheusden twee bijeenkomsten over geïntegreerde gewasbescherming in de
laanboomteelt. De bijeenkomsten vinden plaats op PPO-lokatie Randwijk en starten om 19.30 uur. De
bijeenkomsten tellen mee voor de verlenging van de spuitlicentie.
Meer informatie bij Frank Nouwens (frank.nouwens@wur.nl)

