gemonitord. In tegenstelling tot wat door de telers werd gevreesd, was er na het eerste
jaar, waarin wintertarwe werd geteeld na aardappel, geen negatief effect van NKG op
opbrengst, onkruiddruk en ganzenschade. NKG heeft een duidelijk positief effect op de
regenwormenpopulatie. In 2010 wordt op het ene bedrijf opnieuw wintertarwe geteeld en op
het andere conservenerwten. De monitoring wordt voortgezet.
Weerbare bodem
Een belangrijke vraag vanuit de vollegrondsgroentensector is hoe de huidige
gezondheidstoestand van de bodem is vast te stellen en hoe de effecten van
maatregelen op de bodemgezondheid te meten zijn. In 2009 is een deskstudie over
ziektewering in landbouwgronden en een workshop over bodemgezondheid afgerond.
In 2009 is bij 7 aardbeientelers op zandgrond in Noord-Brabant een uitgebreide
bodembeoordeling uitgevoerd. Daaruit werd duidelijk dat de bodemkwaliteit sterk
verschilt per bedrijf. Bodemstructuur speelt een belangrijke rol bij de bodemkwaliteit
zoals die door telers wordt ervaren; een ‘slechte’ bodem heeft vaak een slechte
structuur. Uit een kasproef (biotoets) met aardbei en Phytophthora cactorum bleek
dat de aantasting van planten werd weerspiegeld in zowel fysische-, chemische-,
en biologische aspecten van de bodem. Op proeflocatie Vredepeel werd het
effect van tien verschillende teeltmaatregelen zichtbaar op de aaltjespopulatie.
In 2010 worden workshops georganiseerd voor aardbeitelers en adviseurs
waarin maatregelen worden benoemd die de praktijk daadwerkelijk vooruit
kunnen brengen. Op minimaal twee praktijk locaties zullen maatregelen
worden aangelegd. Op Vredepeel worden de resultaten van het onderzoek
verder uitgewerkt en wordt een veldbiotoets aangelegd met aardbeien.
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Resultaten FAB 2009
Hieronder de belangrijkste resultaten
uit het tweede FAB jaar 2009.
Omgeving
In 2009 is door het opstarten van een samenwerkingsverband
tussen LTO Hoeksche Waard en het Hoekschewaards Landschap
(HWL) een stabiele basis gerealiseerd voor verdere opschaling
van FAB naar gebiedsniveau. Vanuit deze basis zal in 2010 samen
met waterschap, lokale gemeenten en provincie verder worden
gewerkt om het beheer van bermen, slootkanten en ander publiek
groen beter aan te laten sluiten op de FAB-doelstellingen.
In 2009 is het onderzoek voortgezet om vast te stellen welke
kleine landschapselementen (KLE’s) het meest geschikt zijn als
overwinteringsplek voor natuurlijke vijanden van insectenplagen.
Gaasvliegenkasten bleken de beste bemonsteringsmethode om een beeld
te krijgen van aantallen en soorten overwinterende natuurlijke vijanden. In
KLE’s overwinteren 2,5x zoveel natuurlijke vijanden als in akkers. In 2010
wordt met een veel uitgebreidere winterbemonstering van gaasvliegkasten
onderzocht wat de ‘ideale’ brongebieden voor natuurlijke vijanden in het FAB
gebied zijn.
Bloemenmengsels voor akkerranden
Om betere bloemenmengsels voor de natuurlijke bestrijding van plagen te
ontwikkelen is een dertigtal plantensoorten getest op hun geschiktheid als
voedselbron voor zweefvliegen, gaasvliegen en roofwantsen. Daarbij is gekeken
naar bloemvoorkeur, overleving op bloemen en de bereikbaarheid van nectar.
Belangrijke bladluisetende zweefvliegen bezoeken en benutten vooral bloemen
waarbij nectar goed bereikbaar is (minder dan 2 mm diep). De aanwezigheid van
stuifmeel lijkt bij de bloemkeuze van ondergeschikt belang. Gaasvliegen lijken
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van dezelfde bloemen te profiteren als luisetende zweefvliegen, terwijl roofwantsen hun
bloemkeuze op heel andere criteria baseren. De bloemvoorkeur van honingbijen verschilt
nogal van die van zweefvliegen en gaasvliegen. Het stimuleren van hommels en bijen
vraagt daarom andere bloemenmengsels dan het stimuleren van natuurlijke vijanden.
Uit inventarisatie van één- en meerjarige akkerranden blijkt een aantal plantensoorten
niet geschikt als akkerrandplant om natuurlijke vijanden te stimuleren. De hoeveelheid
eenjarige bloemen met gemakkelijk beschikbare nectar blijkt bepalend voor de
aantallen nuttige zweefvliegen die de akkerrand bezoeken. Het ontwikkelen van
meerjarige akkerranden op kleigrond die jarenlang voldoende functionele bloemen
laten zien, is een lastige opgave. Meerjarige kruiden kiemen en ontwikkelen zich
trager dan eenjarige soorten. Daardoor komt de bloei traag op gang en krijgen
onkruiden meer kans. Het bijmengen van langzaam groeiende grassen heeft niet
de gewenste onderdrukking van onkruiden tot gevolg. Bijmengen met eenjarige
kruiden kan de bloei en daarmee de functionaliteit van meerjarige randen in het
eerste jaar sterk verhogen. Eenjarige soorten kunnen mogelijk ook bijdragen
aan het onderdrukken van onkruiden.
Monitoring in gewassen langs bloemrijke akkerranden heeft aangetoond
dat in uien natuurlijke vijanden tot een afstand van minimaal 30 tot 60
meter worden gestimuleerd. Tellingen in aardappelpercelen tot meer dan
200 meter vanaf de akkerranden laten duidelijk zien dat de activiteit van
natuurlijke vijanden toeneemt naarmate men dichter bij de bloeiende
akkerranden komt. De invloed van bloeiende akkerranden strekt zich
over minimaal 70 meter uit. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken
hoeveel verder de invloed nog reikt.
Praktijkgericht scouten
Scouting is een snelle en efficiënte manier van gewasinspectie
om vast te stellen of en in welke mate er belagers in het gewas
voorkomen. In het FAB2 project ontwikkelen we een praktisch
uitvoerbaar scouting systeem in aardappel, ui en (vanaf 2010)
graan. Doordat in 2009 in consumptieaardappel de aantallen
bladluizen en coloradokevers ver onder de schadedrempel
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zaten, konden deze drempelwaardes niet goed op hun
bruikbaarheid beoordeeld worden. De vuistregel dat
bij 1 natuurlijke vijand per 10 bladluizen de bladluizen
onder controle blijven werkt in ieder geval bij lage
bladluisdichtheden. Tellen langs spuitsporen, op 3 hoogtes
in de aardappelplanten geeft een goed beeld van de situatie
in het perceel. Het bekijken van 1 plant op 100 locaties is
betrouwbaarder dan 2 planten op 50 locaties. In beide gevallen
duurt het scouten 30 minuten. Bij lage aantallen luizen en de
gehanteerde schadedrempel kan het aantal te tellen planten
mogelijk terug naar 25.
Telers en adviseurs vinden de schadedrempels voor bladluizen in
consumptieaardappel hoog, waardoor vaak wordt gespoten voordat
de drempel bereikt is. Om acceptatie van het systeem in de praktijk
te bevorderen zouden de drempels opnieuw beoordeeld moeten
worden.
Het tellen van tripslarven in uien geeft een goed beeld van de
aantasting door tabakstrips. Een M-looppatroon met 60 planten kost
30-80 minuten en kan vereenvoudigd worden door minder planten te
tellen. In 2009 is in uien gewerkt met een schadedrempel van 1 trips per
groen blad. Deze drempelwaarde lijkt redelijk te kloppen. Zolang er niet
gespoten is, kan het tellen van larven mogelijk vervangen worden door het
scoren van aanwezigheid.
In 2010 wordt dit onderzoek voortgezet.
Niet-kerende grondbewerking in de Hoeksche Waard
Op zavel- en kleigronden met intensieve bouwplannen is nog weinig
bekend over de effecten van niet-kerende grondbewerking (NKG) op de
bodemvruchtbaarheid en plantgezondheid. In 2008 zijn twee praktijkbedrijven in
de Hoeksche Waard gestart met een pilot om twee grondbewerkingsvarianten met
elkaar te vergelijken: bodembewerking met de Paragrubber-woeler van Kongskilde
(NKG) versus bodembewerking door middel van ploegen (P). De ervaringen van
de telers en de effecten op opbrengst, arbeid, bodem- en gewaskwaliteit worden
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