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Voorwoord
In deze rapportage wordt verslag gelegd van een inventarisatie naar de teelt van kleinfruit en de daarin gebruikte
teeltwijzen, spuittechnieken, driftbeperkende maatregelen en teeltvrije zones. De opzet van deze inventarisatie is
om tot een inschatting van de drift en de mogelijkheden van driftreducerende maatregelen te komen. Deze studie
is uitgevoerd in opdracht van ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen ministerie van Verkeer en Waterstaat)
en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen ministerie van Landbouw Natuurbeheer
en Voedselkwaliteit) in het kader van het beleids ondersteunend onderzoek Emissiereductie (BO-12.07-003). Dit
onderzoek is begeleid door een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de waterschappen Scheldestromen,
Roer en Overmaas, Rivierenland, Peel & Maasvallei, de Waterdienst van V&W (thans I&M), Unie van Waterschappen,
de Coöperatie Nederlandse bessentelers en de NFO.

Wageningen, april 2011
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1.

Aanleiding en probleemstelling

Bij de wijziging van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) in 2007 zijn voor de fruitteelt, voor appels,
peren of overige pit- en steenvruchten, in artikel 13, lid 6 verschillende driftbeperkende maatregelen opgenomen
met verschillende bijbehorende teeltvrije zones. Afhankelijk van de maatregelen variëren de teeltvrije zones van 3 tot
9 m. Bij deze teelten is sprake van zij- en opwaartse bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen. Het uitgangspunt bij het vaststellen van de maatregelenpakketten/teeltvrije zones was dat de 90%-reductiedoelstelling behaald
wordt indien de driftdepositie vanuit de fruitteelt is teruggebracht tot maximaal 1,5% driftdepositie op oppervlaktewater in de volbladsituatie.
Verschillende bessensoorten (o.a. blauwe, zwarte, witte, rode en kruisbessen) en druiven worden (tegenwoordig) ook
zij- en opwaarts gespoten. Ieder van deze teelten heeft een specifieke teeltwijze en methode voor uitvoering van de
gewasbescherming. Deze teelten vallen echter niet onder de in artikel 13, lid 6 genoemde categorie pit- of steenvruchten. Consequentie hiervan is dat deze teelten automatisch vallen onder artikel 13, lid 8b, categorie overige
landbouwgewassen. In het verleden werden bessen en druiven vermoedelijk neerwaarts gespoten of werd er vanuit
gegaan dat ze neerwaarts werden gespoten, vandaar dat deze teelten tot nu toe een teeltvrije zone van 0,5 m hebben.
Verwachting is echter dat zowel neerwaarts, zijwaarts als met de hand werd gespoten. Gezien de wijze van bespuiting (zijwaarts/opwaarts) en de kleine teeltvrije zone (0,5 m) die aangehouden mag worden bij deze teelten, zal dit
naar verwachting leiden tot een forse belasting van het oppervlaktewater en wordt de 90%-reductiedoelstelling voor
deze gewassen naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald.
Mede in het kader van het Activiteitenbesluit zijn er vragen van waterbeheerders gekomen over de drift bij bespuitingen in kleinfruit. In de praktijk ziet men veelal dwars- en axiaal spuiten en vraagt men zich af of de teeltvrije zones
wel breed genoeg zijn om oppervlaktewater voldoende te beschermen. Is de teeltvrije zone van 0,5 m voor deze
gewassen wel voldoende? Afgesproken is dat meer duidelijkheid verkregen dient te worden over de driftpositie van
gewasbeschermingsmiddelen bij opwaartse en zijwaartse bespuiting van bessen en druiven (in het algemeen
'kleinfruit', zie kader 'Definitie kleinfruit'). Vervolgens zal moeten worden nagegaan wat de maximale driftdepositie
mag zijn om te kunnen voldoen aan de 90%-reductiedoelstelling en welke maatregelenpakketten/teeltvrije zones
daarbij horen. Hierbij moet dan wel helder de uitgangssituatie vastgelegd worden om de hoeveelheid reductie aan te
kunnen geven.

Definitie kleinfruit
In dit verslag over de inventarisatie van de driftdepositie in kleinfruit wordt onder kleinfruit verstaan: rode, zwarte en
blauwe bessen, bramen, frambozen en wijndruiven. Andere bessensoorten en aardbeien worden, hoewel het
kleinfruit is, niet meegenomen in dit verslag. Voor alle teelten gaat het om onbedekte teelten, ook wel vollegrondsteelt genoemd.

Doelstelling
De doelstelling is een inschatting te maken van de verschillen in drift voor de verschillende gebruikte spuittechnieken
bij de teelt van bessen en druiven (kleinfruit).
Onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen zijn:
- Wat is de (huidige) uitgangssituatie m.b.t. driftdepositie bij kleinfruit?
- Wat is de maximale driftdepositie om de 90%-reductiedoelstelling (tov uitgangssituatie) te kunnen halen en
welke maatregelenpakketten/teeltvrije zones horen daarbij?
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-

Hoe groot is de driftdepositie bij opwaartse en zijwaartse bespuiting van bessen en druiven bij een teeltvrije
zone van 0,5 m?
Welke spuittechnieken (neer-, zij- en opwaarts) worden toegepast bij bessen en druiven en hoe vaak?

Aanpak

Inventarisatie
Een inventarisatie wordt gemaakt van de verschillende teelten en de daarbij gebruikte spuittechnieken. Deze inventarisatie wordt gemaakt aan de hand van overleg met de telersgroepen zwarte bes, blauwe bes en druiven en door
verzameling van bestaande kennis (literatuur). Om de regionale verschillen tussen de kleinfruitteelten en driftproblematiek in de verschillende regio's te inventariseren wordt ook overleg gevoerd met de waterschappen waarin de
teelten voorkomen (Scheldestromen, Peel en Maasvallei, Roer en Overmaas, Rivierenland en Rijn en IJssel).
Daarnaast wordt geïnventariseerd welke spuittechniek 'standaard' is - type spuitmachine, neer-, zij- en/of opwaarts
spuiten, doptype, spuitvolume - voor een teelt is en welke driftbeperkende techniek of andere maatregelpakketten
worden toegepast of kunnen worden toegepast.
Daarnaast is een inventarisatie onder kleinfruittelers uitgevoerd via een telefonische enquête (Bijlage I). Als basis
voor de telefoonlijst hebben het Handboek Fruitteelt 2008/2009 (Anonymus, 2008) en Handboek Fruitteelt 2010/2011
(Anonymus, 2010) gediend; hierin staan per bedrijf de teelten genoemd. De gestelde enquêtevragen hadden betrekking op areaalgegevens, plantsysteem, spuitmachine en spuittechniek, spuitdoppen en emissiebeperking. In Bijlage I
zit een overzicht van de gestelde vragen. De enquête is in de maanden juli tot en met oktober in 2010 uitgevoerd.

Inschatting drift
Aan de hand van de inventarisatie wordt een inschatting van de drift gemaakt voor de standaardsituatie. Aangezien
meetgegevens over drift bij bespuitingen van kleinfruit ontbreken, zal de optredende drift ingeschat moeten worden,
uitgaande van meetgegevens vanuit neerwaartse bespuitingen in akkerbouwgewassen en zij- en opwaartse bespuitingen in de fruit- en boomteelt. Bij deze inschatting worden effecten van gewashoogte, toegepaste doptypen
(druppelspectra), spuittechniek (o.a. luchtondersteuning en doppositie) geëxtrapoleerd (of modelmatig benaderd)
naar de situatie voor kleinfruit.
De driftdepositie wordt ingeschat voor de strook naast het bespoten gewas. De driftdepositie op oppervlaktewater
wordt voor de standaardsituatie (techniek en teeltvrije zone) ingeschat. Hierdoor kan de maximale driftdepositie op
oppervlaktewater aangegeven worden die, overeenkomstig doelstellingen van LOTV (VW et al., 2000, 2007) en
Nota Duurzame Gewasbescherming (LNV, 2004) bij een driftreducerend maatregelpakket van 90% hoort. Aan de
hand van deze inschatting kan vervolgens benaderd worden met welke maatregelen een 90%-reductie in drift bereikt
kan worden.
Benadrukt wordt dat deze studie gericht is op een inschatting van de drift. In dit stadium worden nog geen driftmetingen uitgevoerd voor de onderbouwing.
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2.

Inventarisatie areaal

Uit de statistische gegevens over arealen van landbouwgewassen in Nederland van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) blijken de bessen- en de druiventeelt het grootste oppervlak te beslaan (CBS, 2011). Bij de bessen
gaat het om blauwe, rode en zwarte bessen. Omdat bessen en druiven de hoofdteelt vormen is de inventarisatie bij
telers met deze teelten uitgevoerd.
Areaal
Het kleinfruitareaal (Tabel 1) varieerde van 1992 tot en met 2000 tussen de 600 en 900 ha. Vanaf 2000 vertoont
het areaal alleen maar een stijgende lijn. De schatting van het oppervlak kleinfruit in 2009 is ruim 2,5 keer groter
dan het werkelijk oppervlak in 1992.
Opvallend is de stijging van het bessenareaal tot de geschatte cijfers in 2009. Het areaal zwarte bes is minder sterk
gestegen (factor 1,4 ten opzichte van 2000) dan het areaal blauwe en rode bes (respectievelijk factor 3,0 en 1,7);
hoewel het areaal blauwe en zwarte bes nu even groot is. Bij bramen en frambozen wisselt de oppervlakte door
de jaren heen. Vergeleken met 2000 is het areaal bij braam en framboos in 2009 met respectievelijk factor 1,2 en
1,3 gestegen.
Van het overige kleinfruit is het areaal tot in het begin van deze eeuw afgenomen. Vanaf 2003 staat het areaal
wijndruiven apart vermeld; voorheen was dit ingedeeld bij overig kleinfruit. Vergeleken met 2003 is het wijndruivenareaal met factor 4,0 gestegen.

Tabel. 1.
Kleinfruitsoort
Blauwe bessen
Rode bessen
Zwarte bessen
Bramen
Frambozen
Wijndruiven
Overige
kleinfruit**
Totaal

Areaal kleinfruitsoort per ha in Nederland van 1992 en 2000 t/m 2009.
1992 2000 2001
164
132
210
27
30
.
69

173
196
386
21
36
.
35

164
202
509
20
31
.
36

632

847

962

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

182
244
541
21
32
.
44

198
245
560
20
31
36
17

209
246
536
20
32
54
17

254
271
529
22
36
70
19

260
280
500
25
40
83
20

280
290
530
30
45
105
20

419
310
560
30
55
143
32

526
330
530
25
45
147
31

1.064

1.107

1.114

1.201

1.208

1.300

1.549

1.634

*
Voorlopige schatting.
**
Tot en met 2002 incl. wijndruiven.
Bron: CBS.

In 2010 zijn de nieuwe statistische gegevens beschikbaar gekomen van 2009 (Tabel 2); in Tabel 1 was een schatting
gemaakt van het areaal van vorig jaar. Vanaf 2009 worden de gegevens van rode bessen, bramen en frambozen
onder een noemer geschaard. Vaak hebben bedrijven rode bessen op kleine schaal en telen daarbij ook bramen
en/of frambozen.
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Kleinfruit is met een areaal van 1634 ha maar een kleine oppervlakte binnen het totale akkerbouw en tuinbouw
areaal in Nederland (in 2009 resp 555630 en 86804 ha). Ondanks dat kleine kleinfruit areaal kan het lokaal
natuurlijk wel tot problemen in oppervlaktewater leiden omdat het concentratiegebieden met klein fruit betreft.
Daarnaast geldt voor alle teelten de verplichting om driftbeperkende maatregelen uit te voeren.

Tabel 2.

Areaal per kleinfruitsoort in 2009.

Kleinfruitsoort

Areaal (ha)

Blauwe bessen
Rode bessen, bramen en frambozen
Zwarte bessen
Wijdruiven

526
369
530
147

Bron: CBS.

Bedrijven en bedrijfsgrootte
Per kleinfruitsoort zit er een grote variatie in de gemiddelde bedrijfsgrootte (Tabel 3). De meeste bedrijven telen
rode bessen, bramen en frambozen en zijn zoals aangegeven onder een noemer geschaard. Hier is terug te vinden
dat dit vaak ook de kleine bedrijven zijn. Ook de gemiddelde bedrijfsgrootte bij wijndruiven is klein; dit zijn eveneens
vaak kleine bedrijven. Van blauwe en zwarte bessen is het areaal vergelijkbaar. Omdat het aantal telers van zwarte
bes minder dan de helft is van het aantal blauwe bessentelers is de gemiddelde bedrijfsgrootte van zwarte bessen
(11,5 ha) meer dan het dubbele van blauwe bessen (5,1 ha).

Tabel 3.

Areaal, aantal bedrijven en gemiddelde bedrijfsgrootte per kleinfruitsoort in 2009.

Kleinfruitsoort
Blauwe bessen
Rode bessen, bramen en frambozen
Zwarte bessen
Wijdruiven

Bron: CBS.

Areaal (ha)
526
369
530
147

Aantal bedrijven
104
252
46
87

Gem. bedrijfsgrootte (ha)
5,06
1,46
11,53
1,69
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Spreiding teeltgebieden

Algemeen
Kleinfruit werd in 2009 het meest geteeld in de provincies Zeeland, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland (Tabel 4).
In Zeeland zorgt vooral het grote zwarte bessenareaal (418 ha) voor het grote aandeel in kleinfruit. De blauwe
bessenteelt is vooral geconcentreerd in Limburg. De rode bessenteelt, samen met de bramen- en frambozenteelt
komt, vooral voor in Gelderland (129 ha) en Noord-Brabant (110 ha).

Tabel 4.

Areaal kleinfruitteelten per Nederlandse provincie in 2009.

Provincie

Areaal (ha)
Blauwe bessen

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Totaal

Bron: CBS.

0,45
1,83
82,86
15,70
1,50
10,70
2,35
0,85
0,02
97,74
311,99
525,99

Rode bessen, bramen
en frambozen
0,01
2,43
1,54
2,25
8,35
129,05
31,19
9,99
3,47
9,69
110,69
60,46
369,12

Zwarte bessen

7,71
2,87
2,52
0,04
0,72
0,70
418,40
97,32
530,28

Totaal
Wijndruiven

1,61
1,47
3,13
22,02
2,34
55,81
6,41
4,03
13,98
7,71
28,36
146,87

9,78
8,60
90,05
39,97
12,23
196,28
33,54
16,40
9,05
442,09
313,46
400,81
1.572,26
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Blauwe bessen
Blauwe bessen hebben specifieke teeltomstandigheden nodig. Het best groeien ze op de gronden in Noord-Limburg
en Noord-Brabant op de luchtige zand- of veengrond met een hoge zuurgraad (pH 4 tot 5). Vandaar dat hier de
meeste blauwe bessen geteeld worden, vooral in De Peel, het grensgebied van Noord-Brabant en Noord-Limburg.
In deze Noord-Brabant en Limburg wordt respectievelijk 98 en 312 ha (59% en 19% van totaal areaal) blauwe bes
geteeld. Daarnaast worden ook in Drenthe blauwe bessen geteeld (83 ha; 16% van totaal areaal). Overijssel (16 ha;
3% van totaal areaal) en Gelderland (11 ha; 2% van totaal areaal) hebben een kleiner areaal (Figuur 1).

Figuur 1.

Spreiding blauwe bessenteelt per provincie in Nederland in 2009 (bron: CBS).
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Rode bessen, bramen en frambozen
Rode bessen bloeien in mei tot juni en zijn daarom minder gevoelig voor nachtvorst. De teelt is minder afhankelijk
van de grondsoort en komt daarom meer verspreid in Nederland voor dan blauwe en zwarte bessen. De rode
bessenteelt, inclusief bramen- en frambozenteelt, is vooral geconcentreerd in Gelderland (129 ha; 35% van totaal
areaal) en Noord-Brabant (111 ha; 30% van totaal areaal). Het areaal in Limburg (60 ha; 16% van totaal areaal) en
Utrecht (31 ha; 8% van totaal areaal) is een stuk kleiner (Figuur 2).

Figuur 2.

Spreiding rode bessen-, bramen- en frambozenteelt per provincie in Nederland in 2009
(bron: CBS).
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Zwarte bessen
Evenals blauwe bessen hebben ook zwarte bessen specifieke teeltomstandigheden. Belangrijkste oorzaak van de
concentratie van deze teelt is de vroege bloei (april tot mei), tijdens de vorstgevoelige periode. Vandaar dat de
zwarte bessenteelt vooral in Zeeland (418 ha; 79% van totaal areaal) met Zuid-Beveland als centrum bij het warme
Scheldewater geconcentreerd is waardoor de kans op nachtvorst verkleind wordt. Het aandeel in Noord-Brabant
(97 ha; 18% van totaal areaal) is kleiner (Figuur 3).

Figuur 3.

Spreiding zwarte bessenteelt per provincie in Nederland in 2009 (bron: CBS).
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Wijndruiven
Gelderland (56 ha; 38% van totaal areaal) is de provincie met het grootste areaal wijndruiven, gevolgd door Limburg
(28 ha; 19% van totaal areaal), Overijssel (22 ha; 15% van totaal areaal) en Zeeland (14 ha; 10% van totaal areaal).
De teelt komt verder ook verspreid in Nederland voor (Figuur 4).

Figuur 4.

Spreiding wijndruiventeelt per provincie in Nederland in 2009 (bron: CBS).
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3.

Plant- en teeltsysteem

De plantsystemen zijn per teler binnen hetzelfde gewas ongeveer gelijk. Hier en daar zijn wat uitschieters in plantafstand naar boven of naar beneden. Bij de rijafstand kan de mechanisatie - breedte van de machines - op het bedrijf
bepalend zijn.
De afstand in de rij is afhankelijk van de grootte van het plantmateriaal en het doel. Blauwe en zwarte bessenplanten
groeien uit tot grotere planten dan rode bessen in de huidige teeltwijze. De rode bessen worden in de rij meestal
dichter op elkaar gezet dan blauwe bes, omdat per strekkende meter vaak 3 takken aangehouden worden. Wanneer
het stekjes betreft, worden er ongeveer 3 per strekkende meter geplant; bij planten is dat 1 à 2 per strekkende
meter. Bij deze gegevens wordt uitgegaan van de gemiddelde afstanden en hoogten. De hoogte van de bessensoorten varieert van enkele decimeters als ze pas geplant zijn tot maximaal 3,50 m bij volle productie en varieert
iets per teler.
Qua teeltsysteem lijkt de wijnbouw wel iets op rode bes, omdat het bijna altijd een smalle haag betreft. Blauwe en
zwarte bessen zijn struiken. Wel staan de druivenplanten verder uit elkaar dan rode bes en worden de takken in de rij
opzij geleid. Daarnaast worden de meeste scheuten op de takken weggesnoeid na de pluk waardoor de planten elk
jaar opnieuw laag en open zijn.
Blauwe bessen
- Rijafstand: 2,50 tot 3,00 m
- Afstand in de rij: 0,80 tot 1,00 m (3 uitzonderingen: 0,33, 1,50 en 2,10 m)
- Hoogte: 0,30 tot 3,00 à 3,50 m
Rode bessen
- Afstand tussen rij: 1,75 tot 3,00 à 3,25 m
- Afstand in de rij: 0,30 tot 1,00 m (1 uitzondering: 2,25 m)
- Hoogte: 0,20 à 0,60 tot 1,50 à 2,25 m
Zwarte bessen
- Afstand tussen rij: 2,00 tot 3,25 m
- Afstand in de rij: 0,30 à 0,50 tot 1,00 m
- Hoogte: 0,20 à 0,50 tot 2,00 m
Wijnbouw
- Afstand tussen rij: 1,20 tot 3,00 m
- Afstand in de rij: 0,90 tot 1,40 m
- Hoogte: 1,80 tot 2,50 m (1 uitzondering: 1,30 m)
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Teeltvrije zones
Uit een beperkte inventarisatie (13 percelen) van WS Scheldestromen in de 'Zak van Zuid-Beveland' volgt dat in
zwarte bessen percelen de teeltvrije zone tussen de 2 en 5 m is (Figuur 5). Gemiddeld was de teeltvrije zone in
zwarte bes 3 m. Op de kopakker kwamen teeltvrije zones voor van 8 m. Door WS Rijn en IJssel werd aangegeven
(8 percelen) dat bij druiventeelt teeltvrije zones voorkwamen van 0,75 tot 10 m. Op de kopakker kwamen teeltvrije
zones voor van 9,9 m. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt melding van teeltvrije zones van 5 m. In Rivierenland waren de teeltvrije zones bij kleinfruitteelten doorgaans 3 m. In Peel en Maas komen regelmatig teeltvrije zones
van 0,5 m voor. Het beeld ontstaat dat langs kleinfruit percelen gemiddeld een teeltvrije zone van 3 m ligt met aan
de kopakker veelal minimaal 6 m.

Figuur 5.

Teeltvrije zones bij de teelt van kleinfruit (zwarte bessen), op de kopakker (boven) en
langs de lange kant van het perceel (onder; links gerend).

Gewasbescherming
Tabel 5 geeft de middelen aan die per teelt toegelaten zijn, inclusief de veiligheidstermijnen voor de laatste
bespuiting voor de oogst. De veiligheidstermijn is de minimale tijdsduur tussen de laatste bespuiting en de oogst.
In Bijlage III zijn voor de gewasgroepen blauwe bes, rode bes, zwarte bes en wijnbouw de gemiddelde standaardspuitschema's weergegeven. Voor elk gewas is het volgende aangegeven:
- globaal overzicht per periode (bijvoorbeeld per maand);
- incl. stadium gewas (bijvoorbeeld 'schuivingsstadium', voor/tijdens/na de bloei, na oogst toepassingen);
- overzicht alle middelen: herbiciden, fungiciden, insecticiden en acaricide.
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Tabel 5.
Merknaam

BIO 1020

Toegelaten middelen met werkzame stof en veiligheidstermijn (dagen) in kleinfruit in 2010.
Werkzame stof

metarhizium anisopliae

Dosering

Rode

Zwarte

Blauwe

bes

bes

bes

Braam Framboos Druif

0,5 kg per m3 (pot)grond

*

*

*

*

*

*

stam FS2
Calypso

thiacloprid

25 ml/100 l water

3

3

3

3

3

-

Decis EC, e.a.

deltamethrin

20 ml/100 l water

7

7

-

7

7

7

Delan DF

dithianon

1,2 kg/ha

Exact Plus

triadimenol

150 ml/100 l water

Flint

trifloxystrobin

0,40 kg/ha (blauwe bes),

*

*

-

-

-

-

14

14

14

-

-

-

-

-

7

-

-

35

10

10

-

4

4

-

*

*

*

*

*

*

-

-

-

*

*

-

0,25 kg/ha (druif)
Merpan, Malvin

captan

150 g/100 l water

Olie-H

minerale olie

3 l/100 l water

Paraat

dimethomorph

3 kg/ha

Pirimor

pirimicarb

50 g/100 l water

7

7

-

7

7

-

Rovral Aquaflo

iprodion

150 ml/100 l water

7

7

7

3

3
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Spruzit vlb

pyrethrinen

100 ml/100 l water

2

2

2

2

2

2

Stroby WG

kresoxim-methyl

0,20 kg/ha

14

14

-

-

-

-

Switch

fludioxonil + cyprodinil

1,0 kg/ha, uitzondering

10

10

10

10

10

21

Teldor

fenhexamide

7

7

7

7

7

21

Thiovit Jet,

zwavel

28

28

-

*

-

42

80 g/100 l water (druif)
1,5 kg/ha, uitzondering
100 g/100 l water (druif)
Kumulus

400 g/l water (bessen),
500 g/100 l water (druif)

Topaz 100 EC

penconazool

Trianum-G 1

Trichoderma herzianum 375-750 g/m3
Rifai stam T-22

Trianum-P 2

20 ml/100 l water

-

-

-

-

-

28

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

teeltmedium

Trichoderma herzianum 15-30 g/1.000 planten
Rifai stam T-22

Vertimec Gold 3

abamectine

0,50 l/ha

*

35

-

3

3

-

Xen Tari WG,

Bacillus thuringiensis

100 g/100 l water (Xen

7

7

7

7

7

7

Turex

Tari WG), 50 g/100 l
water of 1 kg/ha (Turex)

Opmerking: gegevens 11 maart 2010:
1
Alleen mengen in teeltmedium.
2
Alleen als aangietbehandeling.
3
Toelating als DVG.
* Wel toelating in deze fruitsoort, maar door het voorgeschreven tijdsstip van inzet is geen veiligheidstermijn
vastgesteld.
- Geen toelating in deze fruitsoort.
Bronnen: Bruchem, J. van, 2010. Geactualiseerd overzicht toelatingen, veranderingen in middelen klein- en
steenfruit. Fruitteelt (100) 11, pag. 12 en www.ctgb.nl
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4.

Spuitmachines

Algemeen
Voor kleinfruit zijn diverse spuitmachines in gebruik (Figuur 6). Er wordt verschil gemaakt tussen axiaalspuiten en
dwarsstroomspuiten. Axiaalspuiten hebben één centrale ventilator en krijgen van daaruit hun luchtondersteuning.
De doppen zitten op een krans rond de ventilator die schuin opzij en omhoog spuiten en ontvangen luchtondersteuning van de centrale ventilator. Bij dwarsstroomspuiten wordt op elke hoogte van het gewas de spuitvloeistof
door een horizontale luchtondersteuning naar het gewas geblazen. De luchtondersteuning is gelijkmatiger verdeeld
met de hoogte.
Daarnaast kan onderscheid gemaakt worden in gedragen en getrokken spuiten. Gedragen spuiten hangen in de
hefinriching van de tractor, terwijl getrokken spuiten op eigen wielen staan en getrokken worden door een tractor.
De getrokken machines zijn in veel gevallen afkomstig uit de pit- en steenfruitteelt, al dan niet aangepast op de
kleinfruit en druiventeelt. Axiaalspuiten kunnen zowel gedragen als getrokken machines zijn; dwarsstroomspuiten zijn
meestal getrokken spuiten. In Bijlage II is een lijst per teelt opgenomen van de spuitmachines en de spuittechniek.
In het algemeen vallen de verschillende teelten (blauwe bessen, rode bessen, zwarte bessen en wijnbouw) goed te
onderscheiden in het gebruik van spuitmachines.

Blauwe bessen
In de blauwe bessen worden meestal getrokken spuiten gebruikt, omdat het veelal over grotere oppervlakten gaat.
In deze inventarisatie worden met name spuitmachine van het merk Munckhof genoemd. Er wordt één zelfrijder
gebruikt; een New Holland met een speciaal spuitsysteem van fabrikant Berthoud. Deze machine spuit vier rijen
tegelijk.
Uit de inventarisatie (Bijlage II) blijkt dat in de blauwe bessenteelt een getrokken spuit het meest voorkomt (80%).
Zowel axiaal als dwarsstroom (60%) type spuiten komen veel voor. Een referentie spuit voor de blauwe bessenteelt
zou een Munckhof spuit kunnen zijn uitgerust met 2x6 Albuz ATR rood spuitdoppen. De meest gebruikte spuitdruk is
9 bar en bij een rijsnelheid van 5 km/u geeft dit een spuitvolume van 250 l/ha. Luchtondersteuning is maximaal.

Rode bessen
Ook in de rode bessen wordt vaak een getrokken spuit gebruikt (75%), al komt een gedragen spuit vaker voor dan
in de blauwe bessen. In deze teelt lijkt vaker het merk KWH gebruikt te worden. Vaak gaat het om kleinere oppervlakten als een gedragen spuit gebruikt wordt. Ook in de rode bes wordt een zelfrijder gebruikt: een Solo-spuit met
een vloeistoftank van 120 l.
In de rode bessen teelt komen meer dwarsstroom spuiten (60%) dan axiaal spuiten voor. Een referentie spuit voor
de rode bessenteelt zou een KWH dwarsstroom spuit kunnen zijn, uitgerust met 2x5 TeeJet TXB8001 spuitdoppen.
De spuitdruk is meestal 8 bar, wat bij een rijsnelheid van 6 km/u een spuitvolume geeft van 400 l/ha. Luchtondersteuning wordt veelal variabel afhankelijk van het gewas gebruikt (tussen maximaal en 80% van maximaal).
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Figuur 6.

Foto's van spuitmachines gebruikt in kleinfruit.
Van boven naar beneden: dwarsstroom en axiaal spuit in wijnbouw, dwarsstroom in blauwe bes,
fruitdoctor in zwarte bes, axiaal en dwarsstroom in rode bes (onder kapconstructie).
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Zwarte bessen
Bij zwarte bes komt slechts één gedragen spuit voor. Opvallend is hierbij het aantal meerrijenspuiten die gebruikt
worden. Ook zijn machines door de teler zelf of in samenwerking met een fabrikant/mechanisatiebedrijf aangepast.
In de zwarte bessen teelt komen meestal getrokken spuiten voor (80%) en meer dwarsstroom spuiten (80%) dan
axiaal spuiten. Een referentie spuit voor de zwarte bessenteelt zou een getrokken KWH dwarsstroomspuit kunnen
zijn uitgerust met 2x4 TeeJet TXB8001 spuitdoppen. De spuitdruk is meestal 5 bar, wat bij een rijsnelheid van
7 km/u een spuitvolume geeft van 200 l/ha. Luchtondersteuning wordt meestal maximaal gebruikt.

Wijnbouw
In de wijnbouw worden diverse merken en typen spuitmachine gebruikt. In tegenstelling tot de voorgaand besproken
teelten lijkt in de wijnbouw nog het meest gebruik te worden gemaakt van gedragen spuiten. In sommige gevallen is
gekozen voor een rugspuit, omdat er bijvoorbeeld weinig gespoten wordt en het teeltoppervlak klein is. De Solo
Minor, gebouwd op een grasmaaier van het merk Toro, wordt ook gebruikt.
In de druiven teelt komen meestal gedragen spuiten voor (70%) en iets meer dwarsstroom spuiten (55%) dan axiaal
spuiten. Een referentie spuit voor de druiventeelt zou een Mitterer/Unigreen/Wanner gedragen dwarsstroomspuit
kunnen zijn uitgerust met 2x5 TeeJet 110015 spleetdoppen. Of een KWH/Jacoby/Dragone gedragen axiaal spuit
uitgerust met 2x5 Albuz ATR bruin spuitdoppen. De spuitdruk is meestal 5 bar, wat bij een rijsnelheid van 5 km/u
een spuitvolume geeft van 400 l/ha. Luchtondersteuning wordt meestal maximaal gebruikt.

Jonge aanplant zwarte bes, blauwe bes en rode bes (machinale pluk)
Bij de teelt van zwarte bes, blauwe bes en rode bes (machinale pluk) wordt het gewas in het eerste en tweede jaar
na aanplant vaak met een veldspuit (neerwaarts) gespoten. Daarbij worden veelal alleen de spuitdoppen die precies
boven de gewasrij zitten open gezet. De paden tussen het gewas worden niet bespoten. Effectief spuitvolume op het
gewas is doorgaans 200-300 l/ha. Langs waterlopen worden ook driftreducerende (venturi) spleetdoppen gebruikt.
Incidenteel wordt jonge aanplant ook met axiaal en dwarsstroomspuiten gespoten. Alleen de onderste spuitdop staat
dan open.

Spuitvolume
Bij alle gewassen zitten verschillen in spuitvolume. Snelspuiten - spuiten met hogere hoeveelheden spuitvloeistof wordt vooral gebruikt bij bestrijding van insecten of mijten; de dopluisbestrijding in rode bes is daarvan een
voorbeeld. Het spuitvolume bij snelspuiten varieert van 500 tot 1.200 l per ha. Incidenteel komt 1.600 l per ha voor,
maar dit is zeker niet gangbaar.
Ter bestrijding van schimmels en minder problematische plagen wordt met lagere hoeveelheden spuitvloeistof
gewerkt, variërend van 150 tot 400 l per ha. Ook hier komt een uitzondering voor waarbij gespoten wordt met 80 l
spuitvloeistof per ha. De meeste telers hebben zelf een relatief verband tussen hoge spuitvolumes voor insectenbestrijding en lage spuitvolumes voor standaardbespuitingen.
Meestal is er geen info over het tankvolume gegeven.

Spuitdruk (bar)
In alle kleinfruitteelten ligt de spuitdruk tussen de 3,0 tot ongeveer 12,0 bar. De hogere druk wordt gebruikt bij
doppen met een grotere afgifte, bijvoorbeeld bij snelspuiten.

Doppen (merk, type)
In het algemeen worden doppen gebruikt van typen en merken die in de (groot) fruitteelt gebruikelijk zijn: met name
Albuz ATR en Teejet doppen. Incidenteel worden driftbeperkende venturi doppen gebruikt. Vanuit de praktijk wordt
opgemerkt dat er ook pneumatische spuiten gebruikt worden die geen gebruik maken van spuitdoppen, deze
kwamen niet voor in de inventarisatie.
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Rijsnelheid (km/u)
De rijsnelheid is afhankelijk van hoeveel spuitvloeistof per hectare gebruikt wordt; dit is in relatie met het doptype en
eventueel het toerental van de aftakas die de spuitmachine aandrijft.

Ventilator
Op de meeste spuiten zit een ventilator waarvan de luchtopbrengst niet geregeld kan worden. Sommige telers
draaien bij een dun bladerdek met een iets lager aftakas toerental, 400-500 rpm in plaats van de standaard
540 rpm. Enkele spuiten hebben ook de mogelijkheid om op de spuit de luchthoeveelheid te regelen door twee of
meer standen van een versnellingsbak tussen aftakas en ventilatoras. Doorgaans wordt deze op de hoge luchtopbrengst ingesteld bij een volledig ontwikkeld bladerdek. Vooral zwarte bes en rode bes voor de machinale pluk
hebben een dicht bladerdek waarbij voor de indringing in het gewas een hoge luchtopbrengst gebruikt wordt. Rode
bes voor de handpluk heeft veelal een dunner bladerdek waar een lagere luchtopbrengst gebruikt kan worden.

Bepaling van dosering
In de bessenteelten wordt vrijwel altijd de dosering (kg of l) per hectare gebruikt. Slechts enkele telers passen altijd
een dosering op basis van een concentratie toe. Daarnaast meldde één zwarte bessenteler alleen een concentratiedosering te gebruiken bij de bestrijding van insecten en mijten.
In de wijnbouw wordt de concentratiedosering - vermeld op het etiket - veel vaker gebruikt dan in de bessenteelten.
Iets minder dan de helft van de geïnterviewde wijnbouwers gebruikt een dosering per hectare.
Telers houden meestal rekening met de dosering in kg of l per ha en niet zozeer met concentratie. De waterhoeveelheid is meer afhankelijk van het gewasvolume (wel/weinig/geen blad).
Conclusies
Samenvattend kunnen uit de inventarisatie voor de teelten zwarte bes, blauwe bes, rode bes (handpluk) en druiven
de volgende referentie spuittechnieken gedefinieerd worden.
Referentie technieken
Zwarte bessen
- getrokken KWH spuit (80%)
- dwarsstroom (80%)
- spuitdoppen 2x4 TeeJet TXB8001
- spuitdruk 5 bar
- rijsnelheid 7 km/u
- spuitvolume 200 l/ha
- luchtondersteuning meestal maximaal
Blauwe bessen
- getrokken Munckhof spuit (80%)
- axiaal /dwarsstroom (60%)
- spuitdoppen 2x6 Albuz ATR rood
- spuitdruk 9 bar
- rijsnelheid 5 km/u
- spuitvolume 250 l/ha
- luchtondersteuning maximaal
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Rode bessen
- getrokken KWH spuit (75%)
- dwarsstroom (60%)
- spuitdoppen 2x5 TeeJet TXB8001
- spuitdruk 8 bar
- rijsnelheid 6 km/u
- spuitvolume 400 l/ha
- luchtondersteuning variabel afhankelijk van gewas
- (tussen maximaal en 80% van maximaal).
Druiven
- gedragen spuit (70%)
- iets meer dwarsstroom (55%) dan axiaal
- Mitterer/Unigreen/Wanner dwarsstroom
- Spuitdoppen 2x5 TeeJet 110015 spleetdoppen
- Of KWH/Jacoby/Dragone gedragen axiaal
- Spuitdoppen 2x5 Albuz ATR bruin
- spuitdruk 5 bar
- rijsnelheid 5 km/u
- spuitvolume 400 l/ha
- luchtondersteuning meestal maximaal
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5.

Inschatting drift

Uit de inventarisatie komt duidelijk naar voren dat in de verschillende kleinfruitteelten geen veldspuiten gebruikt
worden, behalve bij de bespuiting van jonge aanplant. Er worden vooral aangepaste axiaal en dwarsstroom spuiten
gebruikt overeenkomstig in de fruitteelt en de boomteelt. Daardoor zal de drift aanzienlijk anders zijn dan wat tot nu
toe verwacht werd op basis van gebruik van een veldspuit. De door waterschappen gemeten verslechtering van de
waterkwaliteit kan als gevolg van middelgebruik dat niet specifiek is voor de sector niet alleen veroorzaakt worden
door (te) kleine teeltvrije zones in de kleinfruit sector of spuittechnieken met meer drift omdat dit lastig te meten is.
In Figuur 7 is aangegeven wat op dit moment bekend is van de drift bij bespuitingen in de akkerbouwmatige teelten
met een veldspuit (spuitboom met neerwaarts gerichte spuitrichting), de boomteelt en de fruitteelt (met zijwaarts en
opwaarts gerichte spuitrichting).
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Drift naast het bespoten perceel (% dosering) bij bespuitingen in de akkerbouw
(neerwaartse spuitrichting), boomteelt en fruitteelt (zij- opwaartse spuitrichting).

De drift zal naar verwachting ergens inzitten tussen die van de bespuitingen met een standaard spuittechniek in de
boomteelt (Porskamp et al., 1999) en in de fruitteelt (Huijsmans et al., 1997) (fig. 7). Onderscheid moet gemaakt
worden tussen bespuitingen in een gewassituatie met weinig of geen blad (kaal) en in de volblad situatie (volblad)
overeenkomstig de grootfruitteelt. In Duitsland zijn door Ganzelmeier et al. (1995) en Rautmann et al. (2001) driftdepositiecijfers op 3-5 m vanaf de laatste gewasrij voor fruit (volblad) en voor druiven (volblad) gepresenteerd
waaruit duidelijk blijkt dat de driftdepositie bij druiven lager is dan bij grootfruit. Naar verwachting is in Nederland
de drift bij bespuitingen in kleinfruit ook lager dan bij grootfruit. Vooral ook op basis van de toegepaste toedieningstechnieken met veelal lagere ventilatorcapaciteiten, iets grovere spuitdoppen en in volblad dichtere struiken dan
fruitbomen.
Er mag bovendien vanuit gegaan worden dat de teeltvrije zone die nu in de praktijk meestal gebruikt wordt niet de
toegestane 0,5 m zal zijn (op grond van neerwaartse bespuiting) maar rond de 3 m zal liggen. Vooral door de
noodzaak om aan de buitenkant van de laatste gewasrij te moeten kunnen rijden. Wateroppervlak van de sloot ligt
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dan op 4,5-5,5 m (3 m teeltvrije zone, standaard sloot, talud breedte 1,5 m, 1 m wateroppervlak, insteek-insteek
4m; Huijsmans et al., 1997) vanaf de laatste gewasrij. De orde van grootte van de driftdepositie op wateroppervlak
ligt dan op basis van de driftdepositie voor de boomteelt en grootfruit voor de standaardbespuiting in kleinfruit
tussen de 3% en de 7% in de volblad situatie en de 3% en de 17% in de kale situatie. Op de kopakkers komen
teeltvrije zones van 5 tot 8 m voor. Aanvullende inventarisatie naar de toegepaste teeltvrije zones is nog nodig.
In combinatie met driftreducerende maatregelen zoals het gebruik van venturi spuitdoppen en eenzijdig spuiten van
de buitenste gewasrij (Wenneker et al., 2004) zou de driftdepositie (orde van grootte) op wateroppervlak tussen de
0,3% en de 1,5% kunnen liggen in de volblad situatie en tussen de 0,3% en de 1,7% in de kale situatie.
Gezien de grote verschillen in vorm van de driftcurves voor grootfruit, boomteelt en veldspuit kan geen betere
inschatting van de drift op oppervlaktewater gegeven worden dan de gepresenteerde mogelijke spreiding. Wel is
aannemelijk dat op grond van de Duitse waarnemingen in wijnbouw de verwachte driftdepositie lager is dan voor
grootfruit. De vorm en hoogte van de driftcurve voor de verschillende kleinfruit gewasgroepen moet vastgesteld
worden om onderbouwde uitspraken te kunnen doen.
Een inschatting van de benodigde breedte van teeltvrije zone nodig om onder een bepaalde drempelwaarde van
driftdepositie op wateropppervlak of slootoppervlak te komen kan op grond van de bekende kennis niet gemaakt
worden. Om daar uitspraken over te kunnen doen is de hoogte en de vorm van de driftcurve nodig. Driftmetingen
zijn hiervoor noodzakelijk.
Gezien de andere referentie technieken die voor de kleinfruit gewassen zwarte bes, rode bes en druiven voorkomen
en de duidelijk hogere drift die daarbij verwacht wordt dan nu gebruikt wordt in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt geadviseerd de referentiecurve voor deze drie gewassen te bepalen. Daarbij kan tevens aangegeven worden wat de driftreductiemogelijkheden zijn voor een al veel gebruikte methode als het gebruik van driftreducerende spuitdoppen zodat het dopclassificatie systeem fruitteelt (Zande et al., 2007) overdraagbaar wordt
voor kleinfruit.
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6.

Maatregelen emissiebeperking

Algemeen
Om de emissie te beperken passen kleinfruittelers de volgende driftbeperkende maatregelen toe, al dan niet in
combinatie met elkaar:
- brede wendakker (6 tot 10 m) van de insteek van de sloot
- spuitmachine tijdig uitzetten aan het einde van de rij
- gebruik van venturidoppen (hele jaar of waar dat wettelijk verplicht is)
- eenzijdig spuiten van de laatste rij naast oppervlaktewater
- aantal spuitdoppen openzetten naar gelang de gewashoogte
- (bovenste) doppen (schuin) richten op het gewas (al dan niet vanuit cabine regelbaar)
- 6 m teeltvrije zone
- tunnelspuit
- windscherm of haag (o.a. els en beuk)
- spuitcomputer (verbruik zichtbaar)
In zowel de bessenteelten als de wijnbouw houden telers zo veel mogelijk rekening met het weer en wordt gespoten
bij zo weinig mogelijk wind. Op kleine bedrijven - vaak bij rode bessen en in de wijnbouw - is dit makkelijker te
regelen, omdat het spuiten weinig tijd in beslag neemt. Ook het gebruik maken van een meerrijenspuit speelt daarbij
een rol. Ook kan in beide gevallen rekening met de windrichting worden gehouden en wordt niet gespoten als wind
de drift richting oppervlaktewater blaast.

Blauwe bessen
De teelt van blauwe bes is in de meeste gevallen een akkerbouwmatige teelt (gemechaniseerde handelingen), vooral
op de grote bedrijven. Vanuit die akkerbouwmatige benadering is de wendakker minimaal 6 m vanaf de insteek van
de sloot. Vaak is een brede wendakker ook noodzakelijk voor de oogstmechanisatie. De spuittechniek is aangepast
aan de teelt en is meer overeenkomstig die in de fruitteelt. Een windscherm is niet altijd aanwezig.
Niet op elk perceel zijn sloten aanwezig, soms alleen een droge sloot. Daarnaast is op sommige bedrijven maar
enkele keren gespoten. Een van de telers gaf aan dat in 2010 drie keer vroeg gespoten is tegen wintervlinder,
normaal is dit slechts een keer. Een ander gaf aan onkruid met de rugspuit te spuiten. Zie Bijlage II.

Rode bessen
In tegenstelling tot de blauwe bessenteelt is de rode bessenteelt meestal geen akkerbouwmatige teelt. Behalve in
Zeeland waar wel akkerbouwmatige rode bessenteelt voorkomt. In veel gevallen wordt de ruimte optimaal benut
door zoveel mogelijk grond te beplanten tot aan de sloot. Een windscherm langs oppervlaktewater komt regelmatig
voor. Bij de fabrieksmatige teelt van rode bes in Zeeland komt geen windscherm voor. In sommige gevallen zijn
wendakkers van 5 tot 8 m aanwezig. Naast de algemene driftbeperkende maatregelen die rode bessentelers
nemen, wordt de emissie ook beperkt door:
- windnetten boven gewas
- overkapping met folie of regenkap (tegen start van de oogst of altijd in verband met vervroegde teelt)
- lage stand ventilator

Zwarte bes
Evenals de blauwe bessenteelt is ook de zwarte bessenteelt een akkerbouwmatige teelt. Teeltvrije zones van 5 m
zijn gangbaar maar breedtes van 7 m langs de laatste rij komen voor, met name vanwege minimale breedtes nodig
voor schouw langs hoofdwatergangen. Soms is een windscherm aanwezig. Windhagen worden doorgaans niet
aangelegd omdat de teelt van bessen slechts maximaal 6 jaar op hetzelfde perceel plaats vindt.
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Wijnbouw
De meeste wijnbouwers hebben een klein areaal - minder dan 5 ha - aan druiven. Een deel van vooral de kleine
bedrijven teelt biologisch en/of spuit slechts enkele keren per jaar als dit economisch mogelijk is. Naast de
algemene maatregelen beperken zij in enkele gevallen drift door met een rugbus (met handmatige pomp of motortje)
te spuiten. Een van de geïnterviewde telers spoot helemaal niet of spoot met compostthee en soms venkelolie.
Andere telers beperkten drift door begroeiing (onder andere met wilgenroosje) van 1 m hoog of een dop met een
driftklasse van 50% (Agrotop TDXL) te gebruiken. Niet langs of rond elk perceel liggen sloten of staat een
windscherm, soms staat er een muur of een houtwal.
Conclusie
Kleinfruittelers zijn bekend met de driftproblematiek, maar welke methodieken moeten worden toegepast om drift te
reduceren is onduidelijk vanwege ontbreken van regelgeving hierover. Veel gebruikte driftreducerende maatregelen
zijn brede teeltvrije zones en gebruik van driftreducerende (venturi) spuitdoppen op de spuit. Bij de teelt van rode
bessen (handmatige pluk) komen ook netten en overkappingen boven het gewas voor die als bijkomend effect de
drift ook beperken.
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7.

Conclusies

Sinds 2000 is het areaal kleinfruit in Nederland verdubbeld van 847 ha tot 1.634 ha in 2009. De grootste teelten
zijn blauwe bes (526 ha), zwarte bes (530 ha), rode bes (369 ha) en wijndruiven (147 ha). Het areaal bramen, frambozen en overig kleinfruit is niet meer dan 100 ha. De gemiddelde bedrijfsgrootte varieert van 1,5 ha voor rode
bessen bramen en frambozen, 1,7 ha voor wijndruiven, 5,1 ha voor blauwe bessen en 11,5 ha voor zwarte bessen.
Uit de inventarisatie voor de teelten zwarte bes, blauwe bes, rode bes (handpluk) en druiven kunnen referentie spuittechnieken gedefinieerd worden. De gebruikte spuittechnieken zijn voor alle kleinfruitteelten axiaal of dwarsstroom
spuiten. In jonge aanplant wordt de eerste twee jaar weleens een veldspuit gebruikt waarvan alleen de spuitdoppen
boven de gewasrijen werken. De gebruikte axiaal en dwarsstroom spuittechniek wijkt dus duidelijk af van wat nu in
toelatingsbeleid en Lozingenbesluit open teelt en veehouderij aangenomen wordt (veldspuit). De toegestane 0,50 m
teeltvrije zone komt echter ook niet vaak voor. Doorgaans wordt zoals in grootfruit een teeltvrije zone van ongeveer
3 m aangehouden omdat ook aan de buitenkant van de buitenste gewasrij gereden moet kunnen worden. Op de
kopakkers komen teeltvrije zones van 5 tot 8 m voor. Deze grotere teeltvrije zones zijn vooral vanwege de
machinale oogst van de bessen.
De orde van grootte van de driftdepositie op wateroppervlak ligt op basis van de driftdepositie voor de boomteelt
en grootfruit voor de standaardbespuiting in kleinfruit tussen de 3% en de 7% in de volblad situatie en de 3% en de
17% in de kale situatie. In combinatie met driftreducerende maatregelen zoals het gebruik van venturi spuitdoppen
en eenzijdig spuiten van de buitenste gewasrij zou de driftdepositie (orde van grootte) op wateroppervlak tussen de
0,3% en de 1,5% kunnen liggen in de volblad situatie en tussen de 0,3% en de 1,7% in de kale situatie.
Kleinfruittelers zijn bekend met de driftproblematiek, maar welke methodieken moeten worden toegepast om drift te
reduceren is onduidelijk vanwege ontbreken van regelgeving hierover. Veel gebruikte driftreducerende maatregelen
zijn brede teeltvrije zones en gebruik van driftreducerende (venturi) spuitdoppen op de spuit. Bij de teelt van rode
bessen (handmatige pluk) komen ook windnetten en overkappingen boven het gewas voor die de drift ook beperken.
Windhagen worden doorgaans niet aangelegd omdat de teelt van bessen slechts maximaal 6 jaar op hetzelfde
perceel plaats vindt.
Gezien de andere referentie technieken die voor de kleinfruit gewassen blauwe bes en zwarte bes, rode bes en
druiven voorkomen en de duidelijk hogere drift die daarbij verwacht wordt dan nu gebruikt wordt in de toelating
van gewasbeschermingsmiddelen (op grond van gebruik veldspuit) wordt geadviseerd de referentiecurve voor deze
drie gewasgroepen door driftmetingen in het veld te bepalen. Daarbij kan tevens aangegeven worden wat de driftreductiemogelijkheden zijn voor een al veel gebruikte methode als het gebruik van driftreducerende spuitdoppen
zodat het dopclassificatie systeem fruitteelt overdraagbaar wordt voor kleinfruit.
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Samenvatting
Voor kleinfruit, waaronder we verstaan: rode, zwarte en blauwe bessen, bramen, frambozen en wijndruiven, is een
inventarisatie gedaan naar de teelt van de verschillende gewassen, de gebruikte spuittechnieken en de voorkomende
teeltvrije zones. De doelstelling van deze inventarisatie is een inschatting te maken van de verschillen in drift voor de
verschillende gebruikte spuittechnieken bij de teelt van bessen en druiven (kleinfruit).
De reden van deze inventarisatie is dat op dit moment de teelt van kleinfruit valt onder de overige landbouwgewassen waarbij een teeltvrije zone hoort van 0,50 m omdat aangenomen wordt dat deze teelten met een veldspuit
gespoten worden. Vanuit waterbeheerders is echter aangegeven dat veel kleinfruit percelen met axiaal en dwarsstroom spuiten, vergelijkbaar als in grootfruit, gespoten worden. Omdat grootfruit 3 tot 9 m teeltvrije zones heeft,
vraagt men zich af of de driftdepositie bij kleinfruit niet te hoog is en de 90% driftreductiedoelstelling van het
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (LOTV) wel gehaald wordt.
De inventarisatie is uitgevoerd in overleg met de telersgroepen zwarte bes, blauwe bes en druiven en door literatuuronderzoek. Met name over de breedte van teeltvrije zones is overleg gevoerd met waterschappen waar de teelt
van kleinfruit voorkomt (Scheldestromen, Peel en Maasvallei, Roer en Overmaas, Rivierenland en Rijn en IJssel).
Bovendien is een telefonische enquête gehouden onder kleinfruittelers met vragen omtrent areaalgegevens,
plantsysteem, spuitmachine en spuittechniek, spuitdoppen en emissiebeperking.
De teelt van kleinfruit is in Nederland sinds 2000 in areaal verdubbeld van 847 ha tot 1634 ha in 2009. De grootste
teelten zijn blauwe bes (526 ha), zwarte bes (530 ha), rode bes (369 ha) en wijndruiven (147 ha). Het areaal
bramen, frambozen en overig kleinfruit is niet meer dan 100 ha. De gemiddelde bedrijfsgrootte varieert van 1,5 ha
voor rode bessen bramen en frambozen, 1,7 ha voor wijndruiven, 5,1 ha voor blauwe bessen en 11,5 ha voor
zwarte bessen.
Uit de inventarisatie voor de teelten zwarte bes, blauwe bes, rode bes (handpluk) en druiven kunnen referentie
spuittechnieken gedefinieerd worden. De gebruikte spuittechnieken zijn voor alle kleinfruitteelten axiaal of dwarsstroom spuiten. In jonge aanplant wordt de eerste twee jaar weleens een veldspuit gebruikt waarvan alleen de
spuitdoppen boven de gewasrijen werken. De gebruikte axiaal en dwarsstroom spuittechniek wijkt dus duidelijk af
van wat nu in toelatingsbeleid en Lozingenbesluit open teelt en veehouderij aangenomen wordt (veldspuit). De
toegestane 0,50 m teeltvrije zone komt echter ook niet vaak voor. Doorgaans wordt zoals in grootfruit een teeltvrije
zone van ongeveer 3 m aangehouden omdat ook aan de buitenkant van de buitenste gewasrij gereden moet kunnen
worden. Op de kopakkers komen teeltvrije zones van 5 tot 8 m voor. Deze grotere teeltvrije zones zijn vooral
vanwege de machinale oogst van de bessen.
De orde van grootte van de driftdepositie op wateroppervlak ligt op basis van de driftdepositie voor de boomteelt
en grootfruit voor de standaardbespuiting in kleinfruit tussen de 3% en de 7% in de volblad situatie en de 3% en de
17% in de kale situatie. In combinatie met driftreducerende maatregelen zoals het gebruik van venturi spuitdoppen
en eenzijdig spuiten van de buitenste gewasrij zou de driftdepositie (orde van grootte) op wateroppervlak tussen
de 0,3% en de 1,5% kunnen liggen in de volblad situatie en tussen de 0,3% en de 1,7% in de kale situatie.
Kleinfruittelers zijn bekend met de driftproblematiek, maar welke methodieken moeten worden toegepast om drift te
reduceren is onduidelijk vanwege ontbreken van regelgeving hierover. Veel gebruikte driftreducerende maatregelen
zijn brede teeltvrije zones en gebruik van driftreducerende (venturi) spuitdoppen op de spuit. Bij de teelt van rode
bessen (handmatige pluk) komen ook windnetten en overkappingen boven het gewas voor die de drift ook beperken.
Windhagen worden doorgaans niet aangelegd omdat de teelt van bessen slechts maximaal 6 jaar op hetzelfde
perceel plaats vindt.
Gezien de andere referentie technieken die voor de kleinfruit gewassen blauwe bes en zwarte bes, rode bes en
druiven voorkomen en de duidelijk hogere drift die daarbij verwacht wordt dan nu gebruikt wordt in de toelating
van gewasbeschermingsmiddelen (op grond van gebruik veldspuit) wordt geadviseerd de referentiecurve voor deze
drie gewasgroepen door driftmetingen in het veld te bepalen. Daarbij kan tevens aangegeven worden wat de driftreductiemogelijkheden zijn voor een al veel gebruikte methode als het gebruik van driftreducerende spuitdoppen
zodat het dopclassificatie systeem fruitteelt overdraagbaar wordt voor kleinfruit.
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I-1

Bijlage I.
Vragen telefonische enquête
-

Welke kleinfruitgewassen worden er geteeld?

-

Wat is het areaal per teelt (ha)?

-

Wat zijn de plantafstanden (padbreedte en in de rij) en de gewashoogte?

-

Welke merk/type spuitmachine wordt gebruikt?

-

Betreft het een gedragen of getrokken spuit?

-

Is het een axiaal- of een dwarsstroomspuit?

-

Wat is het spuitvolume (l water/ha)?

-

Met welke druk (bar) wordt gespoten?

-

Welk merk en type dop wordt gebruikt?

-

Hoeveel doppen zitten er op de spuitmachine?

-

Wat is de rijsnelheid tijdens het spuiten?

-

Hoe wordt het toerental van de ventilator geregeld (vaste stand of toerental)?

-

Wordt de dosering bepaald in werkzame stof per ha of als concentratie?

-

Wat wordt aan emissiebeperking gedaan bij aanwezigheid van oppervlaktewater?

I-2

II - 1

Bijlage II.
Spuitmachines in kleinfruitteelten

axiaal

axiaal

dwarsstroom

dwarsstroom

gedragen

getrokken

getrokken

zelfrijdend

Bron: PPO.

Soort

Type

Blauwe bessen

250 (volwassen 3,0 à 4,0
aanplant)

New Holland met spuitopbouw

van Berthoud (4 rijenspuit)

(2 rijen)

lucht en weggeblazen

spuitvloeistof wordt gemengd met

Speciaal systeem van Berthoud:

Albuz bruin

12,0

Wanner tunnelspuit

200 tot 250

rood

Albuz ATR 80 + Albuz ATR 90 (?)

(20 jaar oud)

9,0

8002 (venturi, weinig gebruikt)

250

aanplant)

Munckhof

Albuz ATR 80 rood; Albuz TVI ISO

400 (volwassen 8,0

Munckhof

Spuit tip ATR oranje en rood

13,0

TeeJet holle kegel: oranje en geel

8,0 tot 12,0

10,0 of 15,0 Albuz vr 250 l; groen voor 1.000 l

015

Albuz ATR 80 + Albuz TVI ISO 80

300 of 1.000

250 of 1000

Munckhof (oude machine)

8,5 tot 9,0

Albuz TVSO 8003

Albuz rood

Munckhof

200 tot 300

Munckhof

6,0 à 7,0

Doppen (merk, type)

Douven (slangen/blaasmonden) 80 tot 200

400

10,0

(bar)

(l/ha)
250 tot 400

Spuitdruk

Spuitvolume

Munckhof

MDE Machinebouw, ATM 3PP

Merk/fabrikant (en type)

8x4

ong. 30

2x8

2x6

2x7

2x8

10

2x5

2x5

2x5

doppen

Aantal

6,0

5,5 tot 8,0

9.0

4,0 (ongeveer)

5.0

8,0 (soms 10,0)

7,0 à 8,0

3,0 tot 5,0

5

7,0 tot 12,0

(km/u)

Rijsnelheid

instelbaar (toerental)

460 toeren aftakas

1 stand

stand 1

aftakas

460 tot 540 toerental

450 toeren aftakas

grootste)

2 standen (gebruikt meestal

trekker

1.800 à 1.900 toeren

1 stand

1 stand

Ventilator

ha

concentratie

ha

concentratie

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Dosering

II - 2

axiaal

dwarsstroom Dragone 400 l

getrokken

doppen
onder)

1.000 tot 1.200 l

(inclusief

2x7

10

2 extra

8000 67 VK (neveldop)

Albuz ATR 80 (snelspuiten), TeeJet TXB

Albuz vr 250 l; groen voor 1.000 l

2x5

(soms ook luis)

8.0

15,0

10,0 of

TeeJet 110 blauw + TeeJet 110 groen

2x7

2x4

2x5

2x4

2x5

2x5

2x5

snelspuiten spint

standaard;

250 - 300 l

250 of 1000

Munckhof, oud

6.0

(standaard spuiten)

300 a 400

Albuz groen (snelspuiten), Albuz rood

-

650 snelspuiten

15,0

Albuz rood

Albuz geel spleetdop venturi

luis Albuz blauw

Albuz bruin, Albuz geel, incidenteel tegen

venturi TVI ISO 80 025

220-240 standaard, 8.0

(snel)

KWH, Combi 90 (1.000 l)

KWH

Douven (oud)

10.0

7,8 - 8,0

10.0

250 (nevel) tot 800 7,0 à

250 tot 400

MDE Machinebouw, ATM

3PP

400

KWH Opbouwspuit

TeeJet TSB 8003 VK blauw (dopluis)

300

(dopluis)

KWH Opbouwspuit

TeeJet TXB 8003 VK oranje (normaal),

235 (normaal), 588 9.0

Albuz bruin ATR 80 (2 bovenste doppen);

Albuz lila ATR 80 (3 onderste doppen) en

KWH Blowerspuit 300 l

8.5

6.0

7,0 à 8,0

6.5

(snelspuiten)

spuiten), 4,0 tot 5,0

7,0 tot 8,0 (standaard

-

7,0 tot 12,0

4,5 tot 5,0

6.0

5.0

4,5 tot 5,0

2 x 5 klein

300

2 x 6 groot, 6,0

(nevelen)

Rijsnelheid (km/u)

Albuz geel (snelspuiten), Albuz rood

Holder (oud)

getrokken

doppen

6.0

Aantal

(bar)

(merk, type)

Spuitdruk Doppen

150

Spuitvolume (l/ha)

Dragone 400 l

axiaal

gedragen

Merk/fabrikant (en type)

Soort

Type

Rode bessen

stand 2

rest van seizoen

stand 1 t/m bloei,

gebruikt 2 standen:

meestal grootste)

2 standen (gebruikt

soms 2 of 3)

(gebruikt meestal 1,

1 tot 9 standen

1 stand

toerental trekker

1 stand

1 stand

540 toeren aftakas

1 stand

540 toeren aftakas

vaste stand 2

Ventilator

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

tratie

concen-

Dosering

II - 3

Type

Soort

Rode bessen

200 standaard, 500 5,5 A 6,0 Albuz Oranje werveldop (standaard); Albuz 2 x 4

KWH

200 - 400

200
200 tot 1.000

KWH 1500 l

KWH 600 l

KWH D600

TeeJet TXB 600 1 VK (oranje) + TeeJet
TXB 800 3VK (blauw)

15,0

TeeJet TXB-VK 8001

8800 015 VK, TeeJet TX 8800 3 VK

TeeJet TX

TeeJet TXB-VK 8001

Albuz lila TX 88 015 VK (nevel)

Albuz rood en Albuz bruin

10,0 à

7.0

10.0

7.0

8,0

1.200 vroeg olie
200

6,0 tot

8,0

1.200 vroeg olie
300 - 600 seizoen;

6,0 tot

8,0

1.200 vroeg olie
300 - 600 seizoen;

6,0 tot

spuiten

snelAlbuz rood en Albuz bruin

(snelspuiten)

daard,
7,0 à 8,0

Blauwe werveldop TXB 80 03 VK

Albuz geel

Albuz geel

stan-

5,0

4,5 tot

7.5

8,5 (rood)

300 - 600 seizoen;

KWH 1.000 l (3 x)

Holder

KWH (2 x)

KWH (2 x zelfbouw)

300 tot 320

John Deere 1.000 l

snelspuiten

250 - 300

Rijsnelheid (km/u)

2x5

2X5

4x4

2x6

2x7

2x6

2x6

2x8

2x5

2 x 5 klein

-

7.0

6.0

7.0

rest seizoen naar 4,1

voorjaar 5,5 aflopend

rest seizoen naar 4,1

voorjaar 5,5 aflopend

rest seizoen naar 4,1

voorjaar 5,5 aflopend

5.0

7,0 tot 7,5

5.5

2 x 6 groot, 5.5

Holder

oranje (gewoon)

(venturi);
10,0 (lila);

Albuz rood (snelspuiten); Albuz lila en TVI

5,3

(merk, type)

300 of 1.050

doppen

(bar)

Holder

Aantal

Spuitdruk Doppen

Spuitvolume (l/ha)

Merk/fabrikant (en type)

ha

ha

ha

Dosering

trekker of aftakas

400 à 540 toeren

1 stand

toerental

kleppen, vast

lucht instelbaar via

1 stand

420 - 480 toerental

420 - 480 toerental

420 - 480 toerental

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

1.500 toeren trekker ha

540 toeren aftakas

toerental

toeren trekker

stand 2, 1.600

Ventilator

II - 4

Soort

axiaal

Type

zelfrijdend

Rode bessen
Spuitvolume (l/ha)

150

Wanner
240

300 tot 320

Munckhof 1.000 l

Solo-spuit 120 l

200 of 1.000

Mitterer

2 kanten)

spuit 4 kanten (in grootfruit

KWH verbouwd door KWH, 300

Merk/fabrikant (en type)

9.0

7.0

6.0

8.0

Albuz lila, Albuz venturi (oranje)

Albuz lila

Albuz geel

(veel H2O)

Albuz lila (weinig H2O), Albuz groen

(venturi)

TeeJet oranje (nevel), TeeJet groen

2x4

2x8

2x7

2x5

4x4

doppen

9.0

Aantal

(bar)

(merk, type)

Spuitdruk Doppen

seizoen 3,5

voorjaar 4,2, rest

7,0 tot 8,0

7,0 tot 7,5

7.0

5.6

Rijsnelheid (km/u)

toerental

toeren aftakas

1 stand

stand 1

geven snelheid)

1 stand (toeren

Ventilator

ha

ha

ha

ha

ha

Dosering

II - 5

Teejet oranje (nevel), Teejet
groen (venturi)
Albuz lila

4.0
5.0
4.0

9.0

200 - 250

200 - 400

200
250

Hardy paraflow (zelfde als Cees de Rijke,
maar zonder KWH als basis)

KWH 1500 l

KWH 2-rijig 1.000 l omgebouwde
nevelspuit met twee armen
KWH 3 rijen met armen

KWH 3 rijen zelfbouw met systeem van
200
Hardy (paraflow) met buizen, bij
blaasmondjes zijn doppen gezet (lucht
verdeeld nevel)
KWH verbouwd door KWH, spuit 4 kanten 300
(in grootfruit 2 kanten)
Wanner
150

Bron: PPO.

Hardy Injet 110 03 (airmixdop, 6 x 3
driftbeperkend)

2.5

100

Fruit Doctor

7.0

10.0

3,0 - 4,0

n.v.t.

7.0

6,0 tot 8,0

4.0

7,0 tot 12,0
7.0

Rijsnelheid
(km/u)

Albuz rose, iets met 025
(driftarme spleetdop)
Werveldoppen (KIJKT NIET)

2x8

4x4

6 x 4 = 24

4 x 4 + 2 x 1 boven rij

540 toeren
aftakas
540 toeren
aftakas

1 stand

1 stand
540 toeren
aftakas
stand 1

Ventilator

7,0 tot 8,0

5.6

ha

ha

ha

ha

ha

ha (soms
concentratie bij
insecten/
mijten)
ha

ha

ha
ha

Dosering

1 stand (toeren ha
geven snelheid)
toeren aftakas ha

lucht instelbaar
via kleppen,
vast toerental
6.7
500 toeren
aftakas
6.5
400 - 450
toeren aftakas
3,5 a 4,0 (laat) toerental
- 6,5 (vroeg)

4 paraflows x 3 doppen
4,0 à 6,0
(spuit 2 rijen tegelijk, per 2
blaasmonden 1 dop)
Teejet TX 8800 015 VK, Teejet 4 x 4
6.0
TX 8800 3 VK

rood werveldop 10
(waarschijnlijk Hardy)

kooivernevelaars

Teejet geel

8.0

2 x 5 (in zwarte bes 2 x 3,
bovenste 2 per kant dicht)
6x3

2x5
3 rijen tegelijk x 2 x 2

Aantal doppen

Douven tunnelspuit 2 hele en 2 halve rijen 200
tegelijk (handleiding John Deere) 1 v/d
laatste

10.0

Albuz rood
boven Hardi 411018, onder
Hardi 411020
Albuz lila

Doppen
(merk, type)

getrokken dwarsstroom

200 - 250

10.0
2,5 - 3,0

Spuitdruk
(bar)

Munckhof

250 tot 400
150

Spuitvolume
(l/ha)

getrokken axiaal

Merk/fabrikant
(en type)

MDE Machinebouw, ATM 3PP
Hardi

Soort

gedragen axiaal
gedragen dwarsstroom

Type

Zwarte bessen
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Soort

axiaal

dwarsstroom

axiaal

dwarsstroom

Type

gedragen

gedragen

getrokken

getrokken

Wijnbouw

400
100 tot 150

HMC Urgent

Holder AS 320

500
400

Wanner 500 l

Wanner driepuntsspuit

HMC Urgent

Tifone
275

500

400 tot 1.000

Unigreen 300 l

300 l

400 tot 1.200

Mitterer

wijnbouw, 300 l

400

HMC Urgent

PE

2,0 tot 3,0

5.0

10.0

20.0

5.0

2,0 tot 5,0

in groene zone onderin

4.5

7.0

Wanner IJA 261400-70 400 tot 1.200 l 15,0 tot 20,0

Minor

3,5 tot 4,5

2x5

2x4

2x4

2x7

2x4

TJ 110 02 VP groen

Albuz ATR 80 zwart

Albuz bruin + Albuz rood

Albuz ATR 80

2x4

2x5

2x7

2x7

oranje, conische, keramische nozzel 2 x 4

02 (0,6 tot 0,8 l/min.)

Lechler LU120-01 + Lechler LU120- 2 x 4

Albuz lilabruin

Albuz) APE 110

Teejet 110 015 VS + (waarsch.lijk

groen

Teejet 110 015 V3 (of V5 of VS)

Agrotop Jumbodop TNX L

Spleetdoppen: geel en rood

540 toeren

stand 1

trekker

5,0 tot 6,0

10.0

5.0

3,0 tot 5,0

5.0

10,0 tot 18,0

4,0 tot 10,0

3.0

6.0

concentratie

concentratie

concentratie

ha

ha

concentratie

ha

concentratie

concentratie

ha (soms concentratie)

naar max. i.v.m. fytotox)

ha en dosering (kijkt wel

Dosering

stand 2

stand 1

stand 1

stand 1

steuning

concentratie

concentratie

ha

concentratie

weinig blad)

geen luchtonder- concentratie (halveert bij

stand 1

stand 1

toeren aftakas

aftakas

540 toeren

aftakas

4,0 (plusminus) 540 toeren

4,0 tot 6,0

5.0

10.0

toeren aftakas

toeren aftakas

300 tot 400

opgebouwde spuit Solo

2x5

2x5

5,0 tot 7,0

3.0

stand 1

Toro grasmaaier met

TXB 800 3VK

Albuz ATR 80

2x5

2x6

5.0

1.500 toeren

8.0

3.0

Albuz ATR 80

Albuz ATR 110 02 geel

2x5

Ventilator

400

150

Jacoby Turbo 22 E,

3,0 tot 5,0

10.0

Rijsnelheid

doppen (km/u)

Aantal

KWH 200 l

40 tot 140 l

Jacoby 200 l

-

Doppen (merk, type)

trekker

75

Holder A 220

5,0 tot 10,0

Spuitdruk (bar)

200 l

200

(l/ha)

(en type)

Dragone Athos

Spuitvolume

Merk/fabrikant
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Soort

Bron: PPO.

rugsproeier rugsproeier

Type

Wijnbouw

(l/ha)
200 / 300 tot

(en type)

Holder

175

300

Wanner

Birchmeier

400

Vicar 1.000 l

1.200 / 1.600

Spuitvolume

Merk/fabrikant

Albuz lila

Albuz kegeldop blauw

020

Lechler ID 90 04C + Lechler ID 90

Doppen (merk, type)

langzaam doorpompen

Duro-Nebeldüse

Rijsnelheid

2x8

2x2

2x6

2,0 (lopen)

4,0 tot 5,0

3.0

5,0 tot 6,5

doppen (km/u)

Aantal

pompt op druk, vervolgens standaard bijgeleverd: waarschijnlijk 1

12.0

max. 5,0

4,0 tot 7,0

Spuitdruk (bar)

n.v.t.

toeren aftakas

stand 1

aftakas

540 toeren

Ventilator

concentratie

ha

concentratie

ha

Dosering
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Bijlage III.
Spuitschema's in kleinfruitteelten
(opzet 2009-2010)
Toelichting

Gewassen
1.
2.
3.
4.

blauwe bes
rode bes
zwarte bes
wijnbouw

Voor elk gewas is het volgende aangegeven:
(zover informatie beschikbaar, inschatting volgens 'standaard' praktijksituatie)
-

globaal overzicht per periode (bijvoorbeeld per maand)
incl. stadium gewas (bijvoorbeeld 'schuivingsstadium', voor/tijdens/na de bloei, na oogst toepassingen)
overzicht alle middelen: herbiciden, fungiciden, insecticiden en acaricide
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1. Spuitschema blauwe bes
Maand

Fungicide

Doel

februari

Insecticide

Doel

Acaricide

Doel

Minerale olie 1x (olie-H)

Diverse insecten

Minerale olie

Diverse

Periode:

ei-dodende werking

(zie ook

mijten

februari-maart

luizen, rupsen e.d.

insecten)

Stadium: 'schuivende
knop'
maart

april

Teldor 1x

Diverse schimmels

Switch 1x

o.a. vruchtrot

Flint 2x

(incl. Antracnose)

Calypso (1x)

(Dop)luizen, rupsen
e.d.

(kort voor de bloei)

Stadium:

(Span)rupsen, o.a.

Vanaf begin bloei wekelijks, bij

wintervlinder

vochtig weer zelfs intensiever tegen
vruchtrot (elke 5 dagen)*

Xen Tari WG 1x

Periode: april-mei
mei

Teldor 1x

Vruchtrotschimmels

Xen Tari WG 1x

(Span)rupsen

Flint 1x
Rovral
aquaflow 1x

periode: mei-juni

(evt. Exact)

juni

Switch 1x

Vruchtrotschimmels

Flint 1x

juli

augustus

(Switch)

Diverse schimmels
o.a. bladvalschimmels
(na de oogst,
aug-okt)

september
oktober

Toelichting blauwe bes
Vanaf overkappen teelt (glas, foliekappen) aantal middelen niet meer te gebruiken volgens etikettekst. Het gaat hier
in 2010 om Teldor, Exact en Calypso. In containerteelt bodembehandeling nazomer tegen (taxus)kevers met
insectenparasitaire aaltjes of Bio1020 (voorafgaande aan teelt).
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2. Spuitschema rode bes
Maand

Fungicide

Doel

februari

Insecticide

Doel

Acaricide

Doel

Minerale olie 1x (olie-H)

Diverse insecten

Minerale olie

Diverse

Periode:

ei-dodende werking

(zie ook bij

mijten

februari-maart

luizen, rupsen e.d.

insecten)

Stadium: 'schuivende
knop' (kale hout)
maart

april

Zwavel

Schimmels,

1 tot 2x

mn. meeldauw

(zwavel)

Captan 2x

Diverse schimmels

Teldor 2x

o.a. vruchtrot en

Switch 1x

meeldauw

(kort voor de bloei)

Exact 3x

Stadium:

Bij geen aantasting van

(meeldauw)

Vanaf begin bloei

dopluizen of rond de bloei

wekelijks, bij vochtig weer

inzet Pirimor (1x)

Calypso (1x)

(Dop)luizen e.a.

Bladluizen

zelfs intensiever tegen
vruchtrot (elke 5 dagen)*
Periode: april-mei
mei

Captan 2x

Vruchtrotschimmels

Teldor 1x

en meeldauw (!)

Rovral aquaflow 2x
periode: mei-juni
Stroby 3x

(groenfase vruchten)

(meeldauw)
juni

juli

Switch 1x

Vruchtrotschimmels

Rovral Aquaflow 1x

(roodfase vruchten)*

Switch 1x

Vruchtrotschimmels

*

*

(kort voor oogst
bewaarbessen)*
augustus

Delan 1x

Diverse schimmels

Vertimec Gold

Captan 1x

o.a. bladvalschimmels

DVG 2010*

(na de oogst,

(na de oogst)

Mijten

aug-sept)
september
oktober
Zie toelichting (hierna)

Toelichting rode bes
Uitgangspunt - (tijdelijk) overkapte bewaarbessen
DVG = Dringend Vereist Gewasbeschermingsmiddel (2010, zie onder)
Verschillen bewaarbessen (lange bewaring) en directe afzet:
Bessen voor directe afzet of korte bewaring worden in vooral juni en juli minder frequent tegen bewaarvruchtrotschimmels behandeld. Ook het schema tijdens de bloei is vaak minder intensief (dus enkele bespuitingen met
fungiciden minder in mei-juli, circa 50%).

III - 4
Vanaf overkappen teelt (foliekappen, fase 'roodkleuring') aantal middelen niet meer te gebruiken volgens etikettekst.
Het gaat hier in 2010 om Teldor, Exact én Calypso (vandaar in schema naar voren geplaatst).
Aan aantal middelen worden uitvloeiers en bladvoedingsmiddelen toegevoegd.
Veelal zijn (soms per gewas) etiketbeperkingen van toepassing, controleer altijd het etiket voor gebruik.
Bij probleeminsecten, zoals (wol)dopluizen, cicaden en/of bladrollers wordt in de zomer bij rode bes incidenteel
met Calypso (met uitvloeier) af zelfs Decis een behandeling uitgevoerd (periode: juni-juli).

Etiket 'dringend vereist gewasbeschermingsmiddel' Vertimec Gold op basis abamectine (DVG - 13304 N)
2010
Wettelijk gebruiksvoorschrift (WG):
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als mijtenbestrijdingsmiddel:
a.
b.

c.
d.

In de bedekte teelt van kers, alleen toegestaan na de oogst van 1 juni 2010 tot en met
30 september 2010.
In de teelt van rode bes uitsluitend toegepast voor de bloei of na de oogst van
5 maart 2010 tot en met 31 maart 2010 respectievelijk van 1 juni 2010 tot en met
30 september 2010.
In de teelt van framboos en braam van 5 maart 2010 tot en met 30 november 2010.
In de teelt van zwarte bes van 5 maart 2010 tot en met 31 mei 2010.

Per teelt of teeltseizoen zijn maximaal 2 toepassingen toegestaan.
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de teelt van rode bes, zwarte bes,
braam en framboos in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt
gemaakt van minimaal 90% drift reducerende doppen. Het middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de
bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op in bloei staande
gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik
dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Gebruik in bedekte
teelten op bloeiende planten is wel toegestaan, mits er geen bijen en hommels in de kas aanwezig zijn.
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:
3 dagen voor framboos en braam; 35 dagen voor zwarte bes.

Bron: www.ctb.agro.nl
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3. Spuitschema zwarte bes
Maand

Fungicide

Doel

februari

Insecticide

Doel

Acaricide

Doel

Minerale olie 1x

Diverse insecten

Minerale olie

Diverse mijten

(olie-H)

ei-dodende werking luizen,

(zie ook

Periode:

rupsen e.d.

insecten)

februari-maart
Stadium: 'schuivende
knop'
maart

Zwavel 2x

Meeldauw

Zwavel

Rondknopmijt

Vertimec Gold

Rondknopmijt

(zie mijten,
maart-april)
april

Delan 2x

Diverse schimmels

Decis en/of Calypso

Captan 1x

o.a. bladval, vruchtrot

(1-2x)

(Dop)luizen, rupsen e.a.

en meeldauw
Stroby 2x

Stadium:
Vanaf begin bloei
wekelijks

mei

Captan 2x

Vruchtrotschimmels

Decis of Calypso

en meeldauw

(1x)

Diverse insecten

(DVG)

Stroby 2x
juni

Alternatieven

Diverse (vruchtrot)

Teldor, Switch

schimmels

en/of
Rovral aquaflow
(mei-juni)
juli

Delan 1x

Bladvalschimmels

augustus

Delan 1x

Diverse schimmels

Mijten

Zwavel 1x

o.a. bladvalschimmels

(nevenwerking
zwavel)

(na de oogst,
aug-sept)
september
oktober

Toelichting zwarte bes
Spuitschema blijft perceel- en rasafhankelijk.
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4. Spuitschema wijnbouw
Maand

Fungicide

Doel

Insecticide

Doel

Decis 1x

Diverse

(geen 'standaard')

insecten

Acaricide

Doel

Zwavel 2 tot 5x april-mei

Mijten

februari

maart

april

Zwavel 2 tot 5x april-mei (uitloop tot bloei)

Echte meeldauw

(uitloop tot bloei)
(combinatie met mijtenbestrijding)

(combinatie met
meeldauwbestrijding)

mei

Kaliumfosfiet 1x

Valse meeldauw

Kaliumfosfiet 1x

Valse meeldauw

Flint 1 tot 3x (na bloei)

Echte meeldauw

Switch 1 à 2x (juli-augustus)

Botrytis

Teldor 1 à 2x (juli-augustus)

Botrytis

Switch 1x (o.a. op 5 weken voor de oogst)

Botrytis

Teldor 1x (o.a. op 3 weken voor de oogst)

Botrytis

Zwavel 1x

Echte meeldauw

juni

juli

augustus

september

oktober

november

Decis 1x

Diverse

(geen 'standaard')

insecten

Toelichting wijnbouw
In 2010 zijn te weinig middelen toegelaten. In 2011 worden meer middelen verwacht om een betere ziekten- en
plaagbestrijding te realiseren.
In voorjaar en de winter wordt Decis gespoten, omdat andere insecticiden niet toegelaten zijn. Teldor en Switch
worden afgewisseld in verband met resistentiemanagement (opgeteld worden Teldor en Switch ongeveer 5 keer
gespoten per jaar). Beide fungiciden worden afhankelijk van het oogsttijdsstip van het ras gespoten. Tegen valse
meeldauw is geen fungicide toegelaten; kaliumfosfiet is een plantversterker. Na de bloei wordt Flint gespoten tegen
echte meeldauw, zwavel is dan te scherp.

