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Woord vooraf
In het door LTO Noord, ZLTO en LLTB geïnitieerde project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB2) is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het slim benutten van levende organismen om tot duurzame landbouw te komen. Deze
aanpak vraagt om een aantal aanpassingen in de bedrijfsvoering en het landschap, zodat deze organismen kunnen overleven en hun nuttige werk kunnen
doen. Het nut van akkerranden hiervoor is aangetoond. In FAB2 is verkend of
er slim gebruik kan worden gemaakt van landschapselementen door aanpassing van het beheer. Ook is gezocht naar eenvoudige methoden (scouting) om
te bepalen of de natuur voldoende in staat is om het (luizen)probleem op te lossen. Tot slot werd gezocht naar strategieën voor het duurzaam gebruik van de
bodem, zoals niet-kerende grondbewerking.
Het project heeft laten zien dat functionele agrobiodiversiteit een succesvol
concept is, dat werkt in het streven naar een duurzame landbouwpraktijk en
behoud van biodiversiteit. Het project draagt bij aan het behalen van afspraken
en doelen uit de Kader Richtlijn Water, het Convenant Gewasbescherming en
duurzaam bodemgebruik. Het heeft bovendien bijgedragen aan een toegenomen bekendheid en enthousiasme voor de FAB-aanpak en daarmee aan een
innovatief gewasbeschermingsbeleid.
Het project is, onder leiding van ZLTO Projecten, met enorm veel enthousiasme uitgevoerd door betrokken ondernemers uit de Hoeksche Waard en
Noord-Brabant die in samenspel met onderzoekers, beleidsmedewerkers, gebiedsbegeleider, vertegenwoordigers van de gewasbeschermingshandel en actoren uit het gebied (waterschap, gemeenten, provincie, natuurverenigingen,
VVV etc.) het FAB-concept op een innovatieve wijze hebben benaderd.
Deze eindrapportage geeft een beeld van al de activiteiten en ontwikkelingen
die in het kader van het project Functionele Agro Biodiversiteit (LTO FAB2) in
de jaren 2008 tot en met 2011 plaatsvonden.
Het is tevens een verantwoording naar de financiers EL&I, I&M, Hoofdproductschap Akkerbouw, Productschap Tuinbouw en Rabobank; dankzij hun
geldelijke bijdrage konden de beschreven activiteiten worden uitgevoerd. Ook
is het verslag een verantwoording naar de deelnemers. Zonder hun tijdsinzet
en meedenken waren de vele resultaten zoals beschreven in dit verslag niet tot
stand gekomen. Nogmaals dank hiervoor.
Wij wensen u als lezer van dit eindrapport veel leesplezier.
Joke de Geus
Voorzitter stuurgroep FAB2
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Samenvatting

Wat vooraf ging
In 2004 ging in de Hoeksche Waard op initiatief van LTO Nederland het eerste
driejarige project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) van start. Een grote biodiversiteit bereiken in het landbouwgebied, daardoor maximaal ruimte geven
aan natuurlijke vijanden bij het bestrijden van ziekten en plagen en het gebruik
van chemische middelen zo laag mogelijk houden – dat waren de eerste doelen.
En direct daarna, niet minder belangrijk: door onderzoek en praktijkervaring
kennis verkrijgen over de manier waarop dat kan worden aangepakt met behoud van een economische productie. In het najaar van 2007 werd erover gerapporteerd.
Al snel daarna brak het inzicht door dat er behoefte was aan een vervolgproject. Weliswaar had FAB I, zoals de bedoeling was, een schat aan kennis en
informatie opgeleverd, maar het was op die basis nog niet haalbaar om praktisch bruikbare bedrijfssystemen voor de akkerbouw en de tuinbouw in de volle
grond te vormen.
Het doel van FAB2
Het streven naar dergelijke bedrijfssystemen werd dan ook een van de doelen
van het project FAB2, waarover hier wordt gerapporteerd. Voor dit project werd
het initiatief genomen door LTO Noord, ZLTO en LLTB. Opnieuw werd, behalve door akkerbouwers in de Hoeksche Waard en vollegrondsgroentetelers
in Noord-Brabant, deelgenomen door Wageningen UR, CLM Onderzoek &
Advies, het Louis Bolk Instituut, het IBED van de Universiteit van Amsterdam,
het RIVM en DLV Plant. Als financiers maakten de ministeries van EL&I en
I&M, de productschappen Akkerbouw en Tuinbouw, de Rabobank en de provincie Zuid-Holland het project mogelijk.
‘Toetsen van wetenschappelijke inzichten en voortbrengen van nieuwe in de praktijk toepasbare kennis’ was de opdracht voor het project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB2), met als doel: het ontwikkelen van gebruiksklare concepten
voor een aantal plagen in een aantal gewassen, die eenvoudig en op zijn minst
zonder meerkosten kunnen worden gebruikt door telers. Vanzelfsprekend bij
zo’n doelstelling, wordt het beschikbaar stellen en verspreiden van de resultaten
als integraal onderdeel van het project gezien. Dit rapport hoort daarbij.
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In het navolgende wordt allereerst verslag gedaan over de gebruiksklare concepten die FAB2 heeft opgeleverd. Vervolgens is er aandacht voor de werkende
onderdelen van het FAB-concept, dan voor de maatschappelijke (en economische) impact en daarna voor de wijze waarop de doelgroepen zijn geïnformeerd.

Gebruiksklare concepten
Het project FAB2 is sterk op de praktijk gericht: de resultaten moeten liefst meteen gebruikt kunnen worden door akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers
om met behoud van hun economische doelen hun bedrijven vriendelijker te
maken voor milieu, omgeving, landschap en natuur.
Daarom zijn er op basis van de resultaten van het project vier brochures gemaakt met gebruiksklare informatie over:
––Aanleg en beheer van akkerranden
––Scouting en geïntegreerde gewasbescherming
––Het belang van de landschappelijke omgeving
––Bodemweerbaarheid en duurzaam bodembeheer.
Akkerrand-gewascombinaties
Het onderzoek naar de geschiktheid van bloemen voor natuurlijke vijanden
heeft nieuwe en praktisch bruikbare informatie opgeleverd. Zo blijkt de bereikbaarheid van de nectar grotendeels te bepalen of bloemen geschikt zijn voor
zweef- en gaasvliegen. Akkerranden met zulke plantsoorten huisvesten niet
alleen meer individuen, maar ook meer soorten van dergelijke insecten. Voor
zowel zweefvliegen als gaasvliegen lijken alle schermbloemigen geschikt, maar
ook andere soorten met open bloemen zoals boekweit, gipskruid en bernagie.
Van de composieten zijn alleen soorten met ondiepe buisbloempjes of extrafloraal nectar bruikbaar, zoals kamille, duizendblad, korenbloem, zonnebloem
en ganzenbloem. Om de bloei over het hele seizoen te spreiden moet er vroeg
worden ingezaaid, liefst nog in het voorafgaande najaar.
De directe invloed van de akkerranden strekt zich uit over minimaal zeventig
meter in het gewas. In de aardappel- en graanpercelen neemt de dichtheid aan
natuurlijke vijanden meestal toe naarmate men dichter bij de bloeiende akkerranden komt.
Bij gangbare teelt van uien kunnen natuurlijke vijanden van trips veel minder
een rol van betekenis spelen, zo blijkt.
Diverse plantensoorten, zoals bernagie en koriander, blijken in de praktijk
minder bruikbaar omdat ze zichzelf uitzaaien en moeilijk te bestrijden zijn. De
vele jaren ervaring hebben tot diverse mengsels van eenjarige soorten geleid
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Een eenjarig FAB-bloemenmengsel dat zweefvliegen, sluipwespen, gaasvliegen en andere natuurlijke
vijanden van voedsel kan voorzien. (foto Paul van Rijn, UvA-IBED)

die over een groot deel van het seizoen effectief zijn, die er goed en evenwichtig
uitzien en geen noemenswaardige problemen leveren rond uitzaaiing.
In FAB2 zijn ook meerdere randen ontwikkeld die zowel beschutting in de
winter als geschikte bloemen voor natuurlijke vijanden in de zomer kunnen
bieden. Op basis hiervan worden nu mengsels geadviseerd met functionele
meerjarige kruiden, langzaam groeiende grassen en enkele eenjarige bloemen.
In deze mengsels worden de bloeiende kruiden veel langzamer verdrongen dan
in traditionele graskruidenmengsels.

Praktijkgericht scouten
Er is nu een scoutingsysteem beschikbaar waarmee de boer bij plaagbestrijding
optimaal gebruik kan maken van FAB. In consumptieaardappelen blijkt het
aantal bladluizen en ook het aantal haarden af te nemen als er op elke tien luizen minstens één natuurlijke vijand wordt geteld. In graan is deze verhouding
zelfs aan de veilige kant. In ui wordt hij daarentegen vrijwel nooit gehaald en als
dat wel zo is wordt er geen daling van het aantal tripsen geconstateerd. Daarom,
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en omdat de te gebruiken correctiemiddelen ook natuurlijke vijanden doden,
zijn de vooruitzichten voor FAB in uien beperkt.
Bij aardappelen en graan is gebleken dat de hoeveelheid te controleren planten
in het oorspronkelijke scoutingsysteem aanzienlijk kan worden teruggebracht.
Ten opzichte van FAB 1 kost het scouten nu minder arbeid, maar economisch
gezien vaak nog steeds teveel ten opzichte van de kosten van bespuitingen en
de risicobeleving.

De omgeving
Maatregelen op alleen het agrarische bedrijf zijn niet voldoende voor een effectieve FAB-strategie. Natuurlijke vijanden maken op een grotere schaal gebruik
van het omringende landschap. Diverse natuurlijke vijanden, zoals spinnen en
in mindere mate ook gaasvliegen, blijken te overwinteren in kleine landschapselementen (KLE’s) zoals in de oude populierenbossen en rondom de boomgaard in het FAB-gebied. Het lijkt erop dat maatregelen om de overwintering
van deze insecten te bevorderen, datzelfde effect ook zullen hebben op andere
natuurlijke vijanden.
Ook bomen en struiken kunnen, door het aanbieden van nectar en stuifmeel
of door het herbergen van luizenpopulaties die natuurlijke vijanden aantrekken,
bijdragen aan het ondersteunen van laatstgenoemde beestjes. De bladluizen en
hun vijanden strijken vooral neer op struweel dat van half april tot eind mei in
bloei staat. Risico’s door struiken die speciaal overwintering bieden aan schadelijke bladluissoorten, zijn niet aangetroffen.
Om het beheer van kleine landschapselementen en publiek groen in te passen in een FAB-strategie is het gewenst dat allerlei partijen samenwerken.
Regionale en lokale overheden, waterschappen en organisaties voor natuur- en
landschapsbeheer kunnen elk bijdragen aan een gebiedsbenadering waarin
FAB tot bloei kan komen. Dat levert voor die partijen ook andere voordelen op,
zoals een aantrekkelijker landschap, schoon water en meer biodiversiteit.
De bodem
Op twee bedrijven zijn de ervaringen van telers en effecten op arbeid, energie
en bodem- en gewaskwaliteit vergeleken bij kerende en niet-kerende grondbewerking. Negatieve effecten van laatstgenoemde aanpak op opbrengst, onkruidopkomst en ganzenschade in wintertarwe en erwt bleken gering of afwezig.
Wel zaten er met niet-kerende grondbewerking duidelijk meer wormen in de
bodem dan met ploegen, en dat komt overeen met waarnemingen in andere
veldproeven en onderzoek.
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Vanuit de vollegrondsgroentensector is de vraag opgeworpen hoe de weerbaarheid van de bodem tegen ziekten en plagen en het effect van maatregelen
daarop kunnen worden vastgesteld. Er bleken op dit gebied grote verschillen
tussen en binnen bedrijven. Telers die veel maatregelen treffen op het gebied
van bodem en (groen)bemesting zien dat ook terug in de kwaliteit van hun bodem. Bodemkwaliteit blijkt dus te sturen met maatregelen. Met een Biotoets
is vervolgens gekeken hoe vatbaar gronden met uiteenlopende bodemkwaliteit
zijn voor bodemziekten. Daaruit bleek dat weerbaarheid tegen bodemziekten
afhankelijk is van bodemleven en verschillende indicatoren voor de bodemkwaliteit.
Diverse maatregelen leiden tot significante verschillen in de hoeveelheid en
samenstelling van nematoden. De combistrategie: Afrikaantjes, natte grondontsmetting en chitine blijkt sommige plantparasitaire soorten zoals het wortellesieaaltje te onderdrukken, wat de opbrengst van de gewassen ten goede komt.

Een meerjarige gras-kruidenrand vraagt minder onderhoud dan een éénjarige bloemenrand.
(foto Paul van Rijn, UvA-IBED)
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Maatschappelijke impact
In de loop van het project FAB2 is belangrijke vooruitgang geboekt in het streven naar grotere betrokkenheid van verschillende maatschappelijke instellingen
en organisaties. Er is een goede samenwerking op gang gekomen tussen organisaties als HW Landschap en de LTO-afdeling Hoeksche Waard. De communicatie met het waterschap en zijn bestuurders is verbeterd en er wordt samen
met het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, het Waterschap Hollandse
Delta en de provincie gewerkt aan het inrichten en het beheer van meer gronden volgens de FAB-richtlijnen.
Er is veel gedaan om de resultaten van FAB2 bekend te maken bij de telers,
zowel in het gebied als in het land. Dat gebeurde onder andere via het SPADE
programma, maar ook door middel van workshops, lezingen, excursies, artikelen in vakbladen waaronder de veelgelezen columns van akkerbouwer Schelling
in Nieuwe Oogst, en door posters, instrumentenkaarten, folders, rapporten en
de diverse websites. Er werden landelijke ‘Kennis-in-Praktijk’-dagen georganiseerd en er is aangehaakt bij andere gebeurtenissen zoals de landelijke dag van
de biodiversiteit in 2010. Hierboven kwam al aan de orde dat praktijkgerichte
brochures zijn verspreid met duidelijke FAB-adviezen voor akkerbouwers en
vollegrondsgroentetelers.
Economische impact
Hoezeer de initiatiefnemers en deelnemers aan FAB2 dat ook zouden willen,
plaagbeheersing op basis van functionele agrobiodiversiteit blijkt niet rendabel
te krijgen als het alleen moet komen van kostenreductie door het besparen op
insecticiden. Deze zijn daarvoor te ‘goedkoop’ in vergelijking met de in het kader van FAB te nemen maatregelen.
FAB heeft wel een positief maatschappelijk rendement. Het maatschappelijke
belang is vele malen groter dan alleen het economisch bedrijfsbelang. Gedurende
de looptijd van dit project was het echter niet mogelijk dit belang te vertalen in een
financiële stroom die het voor boeren kostendekkend maakt. Andere inkomsten
zijn onmisbaar om de FAB-aanpak economisch duurzaam interessant te maken.
Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een akkerrandenregeling, die voorziet in een vergoeding voor het aanleggen en onderhouden van de bloeiende akkerranden. In dit kader zijn er allerlei vergroeningsmaatregelen in de maak op het
gebied van agrarisch natuurbeheer en global positioning systems (GPS) binnen
het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Een andere optie is het ontwikkelen van marktconcepten waarin agrobiodiversiteit een plek heeft gekregen binnen de ambitie van een duurzame land- en tuinbouw.
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Verder blijkt dat meerjarige gras-kruidenranden vanuit economisch oogpunt
eerder interessant worden dan eenjarige bloemenranden, afhankelijk van de
kosten om het maaisel af te voeren en eventuele herinzaai om de rand (na veronkruiding) te herstellen.

Bij excursies en Open Dagen is het steeds weer een verrassing als ondernemers zien hoeveel
beestjes er in hun gewassen en randen leven. (foto Olaf van Campen, DLV Plant BV)
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1 Inleiding

In 2004 ging in de Hoeksche Waard op initiatief van LTO Nederland het eerste
driejarige project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) van start. Het eerste doel
was: een grote biodiversiteit bereiken in het landbouwgebied, daardoor maximaal ruimte geven aan natuurlijke vijanden bij het bestrijden van plagen en het
gebruik van chemische middelen zo laag mogelijk houden. Er waren nog maar
weinig alternatieven voorhanden voor het gebruik van dergelijke middelen, en
de beschikbare kennis op het gebied van biodiversiteit zou via dit project snel
moeten uitwaaieren naar de praktijk. Een tweede belangrijk doel was dan ook:
door onderzoek en praktijkervaring kennis opdoen over de manier waarop het
streven naar grotere biodiversiteit kan worden aangepakt binnen het kader van
een economisch verantwoorde productie. Omdat zowel plagen als hun natuurlijke vijanden zich niet beperken tot de kavelgrenzen van één bedrijf, werd in
het project ook het maken van een gebiedsplan voor biodiversiteit opgenomen.
In het najaar van 2007 werd gerapporteerd over dit project: FAB I. Al snel daarna
bleek er behoefte te bestaan aan een vervolgproject. Weliswaar had FAB I, zoals
de bedoeling was, een schat aan kennis en informatie opgeleverd, maar daarmee
was het nog niet haalbaar om praktisch bruikbare bedrijfssystemen voor de akkerbouw en de tuinbouw in de volle grond te vormen.
Het streven naar dergelijke bedrijfssystemen was dan ook een van de drijfveren achter het project FAB2, waarover dit rapport verslag doet. Voor dit project
werd het initiatief genomen door LTO Noord, ZLTO en de LLTB. Opnieuw werd,
behalve door akkerbouwers in de Hoeksche Waard en vollegrondsgroentetelers
in Noord-Brabant, deelgenomen door Wageningen UR, het CLM Onderzoek &
Advies, het Louis Bolk Instituut, het IBED van de Universiteit van Amsterdam,
het RIVM en DLV Plant. Als financiers maakten de ministeries van EL&I en
I&M, de productschappen Akkerbouw en Tuinbouw, de Rabobank en de provincie Zuid-Holland het project mogelijk.
Doel van het LTO FAB2 project is, gedurende de periode 2008-2011, een gebruiksklaar FAB-concept te ontwikkelen voor het versterken van de natuurlijke
plaagbestrijding in een aantal gewassen, dat op eenvoudige wijze door telers benut kan worden en voor de toepasser kostenneutraal is. Het toetsen van wetenschappelijke inzichten en het genereren van nieuwe voor de praktijk toepasbare
kennis op het gebied van een weerbare bodem en functionele agrobiodiversiteit
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is de centrale taak van het project. Daarbij daagt FAB de wetenschap uit en worden innovaties uitgeprobeerd.
Bij zo’n doelstelling kan het niet anders of het beschikbaar stellen en verspreiden van de resultaten wordt als integraal onderdeel van het project beschouwd.
Dit rapport is daar onderdeel van.
In het navolgende wordt allereerst verslag gedaan over de gebruiksklare concepten die FAB2 heeft opgeleverd. Vervolgens is er aandacht voor de werkende
onderdelen van het FAB-concept, dan voor de maatschappelijke (en economische) impact en daarna voor de wijze waarop de doelgroepen zijn geïnformeerd.
Naast dit rapport zijn er van de resultaten uit het project FAB2 vier brochures
gemaakt. Die bevatten voor de praktijk gebruiksklare informatie over:
––Aanleg en beheer van akkerranden
––Scouting en geïntegreerde gewasbescherming
––Het belang van de landschappelijke omgeving
––Bodemweerbaarheid en duurzaam bodembeheer

2 Gebruiksklaar FAB-concept toepassen

2.1 Akkerranden
Bij FAB spelen akkerranden een hoofdrol. Ze vergroten de biodiversiteit op het
agrarisch bedrijf en – bij de juiste aanpak – kan de ondernemer daar veel voordeel aan hebben. Ze bevinden zich dichtbij het gewas en door hun langgerekte
vorm beïnvloeden ze vanzelf een groot deel van de akker. Ze liggen bovendien
op een wat minder productief en lastiger te bewerken deel van de akker. En als
de rand niet meer bevalt of nodig is, kan hij gewoon weer worden weggehaald.
In de brochure FAB akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing worden op
basis van praktijkervaring en onderzoekresultaten zo veel mogelijk vragen rond
akkerranden en FAB beantwoord. Waarom is het zinvol, wat zijn de kosten en
baten en welke problemen kunnen optreden? Welke planten en zaadmengsels
zijn geschikt? Ook wordt informatie geboden over aanleg en onderhoud van de
randen.

Speciaal samengestelde FAB bloemenranden helpen om bladluisplagen te voorkomen (foto Paul
van Rijn, UvA-IBED).
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Akkerranden hebben allerlei verschillende functies, zo wordt uiteengezet. Zo
zijn ze goed voor waterkwaliteit en biodiversiteit maar ook om plagen te beheersen. Daarnaast accentueren ze de structuur van het landschap en zijn ze
geschikt als wandelroute voor toeristen en rijpad voor de boer. Maar het belangrijkste doel is vanuit FAB-oogpunt: helpen bij het beheersen van plagen door
als fourageer- en verblijfplaats, transportroute en vooral springplak te dienen
voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Natuurlijke vijanden zoals zweefvliegen en gaasvliegen hebben nectar en stuifmeel nodig om eitjes te kunnen
produceren. Andere rovers, zoals roofwantsen en lieveheersbeestjes, kunnen
ook als ze volwassen zijn prooi blijven eten maar gebruiken nectar en stuifmeel
als aanvulling op hun dieet.
De brochure helpt de boer ook bij het afwegen van een- tegen meerjarige akkerranden. Eerstgenoemde zijn ‘snelwerkend’: ze bieden op korte termijn veel
bloemen, maar die zijn ook na enige tijd weer uitgebloeid terwijl meerjarige
randen minder bloemen bieden maar wel jaarrond een schuil- en verblijfplaats
voor natuurlijke vijanden.
Naast voordelen zijn er natuurlijk vanuit het standpunt van de akkerbouwer
ook nadelen. Ook deze krijgen aandacht in de brochure. Daarbij komen met
name kosten en baten over het voetlicht. In financiële zin bestaan de laatstgenoemde vooral uit subsidies, waarover de brochure dan ook bruikbare informatie verschaft.
Aandacht is er daarnaast voor het belang van een bedrijfsoverstijgende aanpak
waaraan niet alleen andere boeren maar vooral ook beheerders van niet-productieve landschapselementen een bijdrage kunnen leveren.
Ten slotte bevat de brochure zeer praktische gerichte informatie over aanleg
en onderhoud van akkerranden, over zaadmengsels voor eenjarige en meerjarige randen en een uitgebreide selectie van bronnen en adressen waar de lezer
terecht kan voor meer informatie.

2.2 Aan de slag met beestjes in drie gewassen
De brochure FAB en gewasbescherming geeft praktische aanknopingspunten en
verwijzingen over het aanleggen van bloemrijke akkerranden en vervolgens
het zo goed mogelijk benutten van de activiteit van de natuurlijke vijanden die
daarin onderdak vinden.
De verschillende functies worden uiteengezet van eenjarige en meerjarige bloemenranden, meerjarige grasranden, verschillende soorten erfbeplanting en goed
beheerde bermen en slootkanten. Gewezen wordt op het belang van selectieve
middelen om bij eventuele bestrijding van een plaag zo veel mogelijk natuurlijke
vijanden te kunnen sparen.
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Op basis van de ervaringen met scouting in de Hoeksche Waard is een betrouwbaar, maar zo eenvoudig mogelijk scoutingsysteem ontwikkeld. Daarmee
kan, op basis van de plaagdruk en de aanwezigheid van natuurlijke vijanden,
worden bepaald of een bespuiting noodzakelijk is. In combinatie met bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden biedt scouting een goede mogelijkheid om het
gebruik van insecticiden bij de bestrijding van luizen in granen en consumptieaardappelen zo klein mogelijk te houden.
Allereerst is het belangrijk om, naast plaaginsecten, de meest voorkomende
natuurlijke vijanden te kunnen herkennen. Een korte beschrijving van lieveheersbeestje, gaasvlieg, zweefvlieg, sluipwesp en enkele kruipende insecten en
spinnen is dan ook onderdeel van de instructie.

Het zevenstip-lieveheersbeestje is een uitstekende bestrijder van bladluizen.
(foto Paul van Rijn, UvA-IBED)

Bij het scouten zijn schadedrempels en de verhouding tussen het aantal plaaginsecten en het aantal de natuurlijke vijanden belangrijke gegevens: ze geven aan
wanneer in actie te komen. De brochure biedt hierover beknopte informatie, en
schetst vervolgens de aanpak om te scouten in granen en consumptieaardappel.
Ook wordt er ingegaan op het perspectief van FAB in andere gewassen zoals
ui. Daarbij komen allerlei praktische vragen aan de orde zoals wanneer, waar,
waarop letten, welke looproute, hoe vaak en tenslotte de keuze van middelen
wanneer scouting de conclusie heeft opgeleverd dat er gespoten moet worden.
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De brochure bevat verder verwijzingen naar bronnen, instanties en bedrijven
die de teler en adviseur meer informatie kunnen verschaffen over plagen en
natuurlijke vijanden.

2.3 Landschap als bouwsteen
De brochure FAB en Omgeving behandelt het belang van groene en blauwe netwerken in het landschap rondom agrarische bedrijven. Akkerranden op deelnemende bedrijven vormen een relatief klein oppervlak. De natuurlijke vijanden hebben aan deze smalle stroken vaak niet genoeg om hun levenscyclus te
voltooien en om een vitale populatie in stand te houden. Zij hebben een groter
deel van het landelijk gebied nodig om geschikt voedsel te zoeken, zich voort te
planten en te overwinteren. Bosjes, bomenrijen, dijken, houtwallen, slootkanten,
overhoekjes, wegbermen en natuurgebieden kunnen deze ruimte aan natuurlijke
vijanden bieden.
Maar het landschap is niet zomaar geschikt voor natuurlijke vijanden. Voor
FAB is vaak een ander beheer nodig, dat zorgt voor lange periodes met een groot
aanbod van bloemen en begroeiingen waar in de winter schuilplaatsen zijn voor
natuurlijke vijanden. Voor dat andere beheer zijn dus ook de beheerders nodig
die voor de verschillende landschapselementen verantwoordelijk zijn: gemeentelijke groendiensten, waterschappen, agrarische natuur- en landschapsverenigingen, wegbeheerders en natuur- en landschapsorganisaties.
In de brochure voor deze doelgroep komen manieren aan de orde om het
beheer FAB-vriendelijk te maken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het
proces dat tot een gebiedsbrede aanpak moet leiden: hoe raken ze geïnteresseerd en hoe kan de betrokkenheid bij de FAB-aanpak worden georganiseerd?
Vervolgens is er aandacht voor de specifieke eisen en kenmerken van kruidige
netwerken, houtige netwerken en natte netwerken, drie structuren die op verschillende manieren bijdragen aan betere ‘levensvoorwaarden’ voor natuurlijke
vijanden.
2.4 Bodemmaatregelen
Een enkel theelepeltje grond herbergt meer dan een biljoen organismen, informeert de brochure FAB en een weerbare bodem. Waar het om gaat is hoe we deze
organismen voor ons kunnen laten werken. In de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is de bodem de basis van de bedrijfsvoering – het belangrijkste kapitaal van de ondernemer. Een goede bodem doet wat wij van haar vragen: de
gewassen doen het goed, de grond is goed te bewerken, er zijn geen plassen, de
gewassen wortelen diep, en de gewassen blijven gezond. Als bodemstructuur
en bodemvruchtbaarheid goed zijn, worden de gewassen minder snel aangetast
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door ziekten en plagen. De bodem is dan weerbaar. De brochure reikt maatregelen aan die deze weerbaarheid ondersteunen en op peil brengen.

Een ideale bodem is goed water- en lucht-doorlatend, gemakkelijk om in te wortelen en voedt de
gewassen. (foto Louis Bolk Instituut)

Het gaat hierbij om biotische en abiotische factoren. Bodemstructuur zorgt
voor afvoer van water en voldoende zuurstof. Door de keuze van meststoffen
is zowel de bodemstructuur als het bodemleven te verbeteren. Deze combinatie bevordert de ziektewerendheid. Een reeks praktische maatregelen passeert
de revue. Te beginnen met de verschillende biotoetsen, waarmee de interactie
wordt gemeten tussen bodem, pathogeen en gewas om de weerbaarheid van de
grond te peilen. Daarnaast zijn er informatieve en praktijkgerichte onderdelen
beschikbaar over het gebruik van compost, chitine, verschillende groenbemesters, over vruchtwisseling en grondbewerking. Bij dit laatste wordt vooral aandacht besteed aan niet-kerende grondbewerking (NKG), waarbij met name het
ploegen geheel of grotendeels achterwege blijft.
Zo maakt de lezer kennis met de verschillende organismen in de bodem en
vooral ook met maatregelen die gewenste organismen in stelling brengen. Door
preventie kunnen ingrijpende maatregelen zoals grondontsmetting worden uitgesteld of zelfs geheel voorkomen.
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3 De werkende elementen

3.1 Natuurlijke vijanden in en om het gewas
3.1.1 Optimale combinaties van gewas en akkerrand
Door de aanleg van akkerranden verbetert het leefmilieu voor insecten (dagvlinders, zweefvliegen, bijen en hommels) en andere fauna (waaronder vogels als
patrijs en veldleeuwerik). In de winter zijn akkerranden een belangrijk overlevingsgebied voor insecten en kleine diersoorten. Ingezaaide akkerranden vormen dus de uitvalsbasis voor veel natuurlijke vijanden van plagen; vandaar dat
ze een prominente plaats hebben in het LTO-FAB project. Maar daarnaast hebben ze veel andere voordelen. Ze zorgen voor minder residuen in het gewas,
voor minder afspoeling van fosfaat en bodemdeeltjes en daardoor voor een betere waterkwaliteit en een rijker waterleven, en uiteindelijk ook voor een betere
kwaliteit van de bodem.
Wanneer ze langs sloten liggen zorgen akkerranden er ook nog eens voor
dat de slootkanten veel beter in tact blijven, zodat minder kostbare herstelwerkzaamheden nodig zijn. Landschap en recreatie profiteren intussen mee.
Een fijnmazig netwerk van bloemrijke grasranden langs sloten, bermen en
dijken stelt de natuurlijke vijanden in staat de plagen in de percelen te bereiken. Het eerste LTO-FAB project heeft al laten zien dat meerjarige gras-kruidenranden en eenjarige bloemenranden plaagbestrijding kunnen stimuleren.
Toch werkt het niet altijd, mogelijk omdat niet altijd aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. Bij verschillende gewassen horen verschillende plagen en
daarbij weer diverse natuurlijke vijanden. Daarom is het palet onderzocht van
geschikte plantensoorten die voedsel bieden voor de natuurlijke vijanden, de
plaag niet stimuleren, en zich (één of meer jaren) weten te handhaven in akkerranden. Ook de bloeitijd en de onderlinge ligging van de randen zijn in de
analyse betrokken.
Dit deel van het project, dat is uitgevoerd op een geselecteerde groep van akkerbouwbedrijven in en buiten de Hoeksche Waard, is in de eerste plaats gericht op akkerbouwers, agrarische natuurverenigingen en andere organisaties
van akkerrandenprojecten.
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Foto Erna van der Wal, CLM Onderzoek en Advies

Geschiktheid van akkerrandplanten

Het onderzoek naar de voorkeur en geschiktheid van bloemen voor verschillende natuurlijke plaagvijanden heeft nieuwe informatie opgeleverd, die kan
helpen bij het samenstellen van functionele akkerranden.
Zo blijken bloemen geschikter voor zweefvliegen naarmate de nectar beter bereikbaar is. Dat laatste is bij composieten alleen het geval als de buisbloempjes
ondiep zijn of als er extraflorale nectar aanwezig is. Veldtellingen laten zien dat
de hoeveelheid bloemen in akkerranden die volgens het onderzoek gemakkelijk
toegankelijke nectar bieden, bepalend is voor de hoeveelheid nuttige zweefvliegen die de akkerranden bezoeken. Ook de zweefvliegdiversiteit is hieraan gerelateerd. Composieten zonder buisbloempjes lijken daarentegen ongeschikt.
Voor gaasvliegen geldt ten dele hetzelfde. Open bloemen zoals van schermbloemigen of boekweit zijn voor deze insecten het meest geschikt, omdat ze
dan bij de nectar kunnen. Bij composieten doen de gaasvliegen het duidelijk
minder goed, ongeacht hoe diep de nectar zit. Uitzonderingen zijn planten met
(extrafloraal) nectar aan de buitenkant van de bloemhoofdjes. De nectar in deze
bloemen is voor de gaasvliegen altijd onbereikbaar. Toch doen ze het met composietenbloemen duidelijk beter dan helemaal zonder bloemen. De gaasvliegen
kunnen het met alleen stuifmeel nog een tijdje uithouden, terwijl zweefvliegen
altijd een suikerbron nodig hebben.
Voor beide soorten insecten lijken geschikt: alle schermbloemigen, en andere
soorten met open bloemen zoals boekweit, gipskruid en bernagie of met extraflorale nectar, zoals zonnebloem, korenbloem en voederwikke. Composieten zijn
behalve een bron van stuifmeel ook een bron van nectar voor zweefvliegen als
de buisbloempjes zeer ondiep zijn zoals kamille, duizendblad en ganzenbloem.
Roofwantsen (Orius sp.) worden vooral op composietenbloemen gevonden, en
met name op soorten met diepe buisbloempjes. Mogelijk kunnen deze kleine
insecten daar goed in wegkruipen. Hun voorkeur vertoont dus weinig verband
met die van zweefvliegen.
Ontwikkeling en monitoring van akkerranden

Het ontwikkelen van een FAB-mengsel van eenjarige bloemplanten die natuurlijke vijanden maximaal ondersteunen zonder andere problemen zoals uitzaaiing te veroorzaken is inmiddels afgerond. Een breder mengsel dat behalve natuurlijke vijanden ook bijen en hommels en akkervogels ondersteunt, wordt al op
grote schaal toegepast, zoals in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee.
Dit Agrorandenmengsel doet in functionaliteit niet meer onder voor het FABmengsel.
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Problemen kunnen nog wel optreden met onbedoelde kruiden en onkruiden,
vooral als meer dan eens op dezelfde plaats wordt ingezaaid. Ook een zeer droog
voorjaar kan de kieming van de gezaaide soorten remmen en meer ruimte geven aan onkruiden. Een betere voorbehandeling van het zaaibed kan veel onkruidproblemen voorkomen.
In meerjarige randen zorgt het beperkt bijmengen van éénjarige kruiden dat
ook het eerste jaar al voldoende functionele bloemen aanwezig zijn, zonder
de meerjarige kruiden teveel te remmen. Door akkerranden al in het najaar te
zaaien komen bloemen als korenbloem, klaproos en gele kamille veel eerder in
het seizoen in bloei.
Langzaam groeiende grassen bieden meer ruimte aan bloeiende kruiden, zodat deze ook na 24 maanden nog een belangrijk deel van de vegetatie uitmaken.
Na 12 maanden is de vegetatie toch al voldoende gesloten om nog maar weinig
ruimte te laten voor onkruiden. Behalve snelgroeiende grassen kunnen ook andere snelgroeiende planten, zoals smalle weegbree, beter vermeden worden.
Van de meerjarige kruiden blijken de volgende soorten het goed in de akkerranden te doen: margriet, duizendblad, venkel, gele kamille, rolklaver, witte of
rode klaver en muskuskaasjeskruid. De laatste drie soorten zijn niet nuttig voor
natuurlijke vijanden maar wel voor bijen en hommels.
Natuurlijke tripsbestrijding in ui

In uienpercelen kunnen onder de gangbare omstandigheden en bespuitingregimes natuurlijke vijanden geen grote rol spelen, zo is gebleken. De mogelijkheden van natuurlijke bestrijding in dit gewas kunnen beter worden onderzocht
onder experimentele of biologische teeltcondities.
Hoewel sommige bloemen in de akkerranden grote aantallen tripsen laten
zien, zijn hierbij geen tabakstripsen aangetroffen, zodat de verwachting dat de
bloemen in de akkerranden de tabakstrips kunnen stimuleren niet is bewaarheid. Meer in het algemeen worden bij de bloemenrand wel meer tripsen in
het gewas gevonden. Mogelijk kunnen akkerranden op nog andere wijze trips
stimuleren.
Natuurlijke bladluisbestrijding in aardappel

In de aardappelpercelen vertonen zich meestal meer natuurlijke vijanden zoals
zweefvliegen, roofwantsen en lieveheersbeestjes naarmate men dichter bij de
bloeiende akkerranden komt. De resultaten bevestigen dat de directe invloed
van de akkerranden zich tot 70-100 meter in het gewas uitstrekt.

		
25

3.1.2 Een praktijkgerichte aanpak van scouting
Als de teler weet wat er aan plagen èn natuurlijke vijanden in het gewas aanwezig is, kan hij beoordelen of de inzet van gewasbeschermingsmiddelen nodig
is. Standaardbespuitingen van die middelen zijn dan niet meer nodig. In de
Hoeksche Waard hebben de onderzoekers de afgelopen jaren regelmatig gescout in het gewas: steekproefsgewijs gecontroleerd om de stand van plaagdieren en hun natuurlijke vijanden te registreren. Om de FAB-aanpak in de akkerbouw breed ingang te doen vinden, moet er een handzaam scoutingsysteem
beschikbaar zijn dat een acceptabele inzet vraagt van de telers of hun bedrijfsadviseurs of loonwerkers, en dat ze met vertrouwen kunnen toepassen.
In het deelproject Scouting is zo’n systeem ontwikkeld. Daarbij was aandacht
voor de voorwaarden die bedrijfsadviseurs stellen, en voor de schadedrempels
die gehanteerd moeten worden in aardappel, graan en ui. Kortom: wat zijn de
minimale eisen voor een betrouwbaar scoutingsysteem in termen van frequentie, looproute en aantal planten?
Graan

In 2010 is voor het eerst, op drie tarwepercelen, onderzoek gedaan naar een
geschikte scoutingsystematiek voor granen. Er is uitgegaan van de schadedrempels voor bladluizen uit het programma Epipré. De schadedrempel blijkt goed.
Er waren situaties waarbij niet werd gespoten, ook al werd de schadedrempel
bereikt of bijna bereikt. Het aantal luizen daalde daarna weer. De telers waren
tevreden over de opbrengst.
De verhouding van minstens één natuurlijke vijand per tien bladluizen werd
niet gehaald. Het blijkt dat die verhouding in graan aan de veilige kant is. De
luizen zijn namelijk ook met minder dan 1:10 onder controle gehouden zonder
bespuiting. In graan komen veel bodembewonende natuurlijke vijanden voor,
die vaak in de tellingen niet worden meegenomen omdat ze dan niet zichtbaar
zijn. Graan is bovendien een minder gevoelig gewas.
Belangrijke factoren om de plaagsituatie te beoordelen zijn de aantallen luizen
en de verhouding van die aantallen luizen met die van de natuurlijke vijanden.
Op basis van deze bevindingen kan de schadedrempel blijven zoals deze door
Epipré is voorgesteld, met toevoeging van natuurlijke vijanden/luis-verhouding:
Tabel 1: Schadedrempels in graan
Soort luis
Bladluis
Idem
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Moment/Waarneming
bij >1 natuurlijke vijand per 10 luizen
bij <1 natuurlijke vijand per 10 luizen:
* vóór/tijdens de bloei: 30% halmen met luis
* ná de bloei: 70% halmen met luis

Actie
Niet ingrijpen

Uit statistische analyse blijkt dat een scoutingsysteem met 60 telplanten een betrouwbaar beeld geeft van de situatie in het gewas. Het scouten in twee X-banen,
waarbij diagonaal op zes plaatsen vijf halmen worden bekeken duurt circa twintig minuten.
Aardappel

In de onderzoekperiode waren voor wat betreft de luizenaantallen niet alleen
de verschillen tussen de jaren groot, maar ook die tussen en binnen percelen.
De schadedrempel voor de Aardappeltopluis lijkt te voldoen, terwijl de in omloop zijnde drempel voor andere luissoorten als te hoog wordt ervaren. Over het
algemeen blijkt dat er wordt ingegrepen bij een drempel van 6-10 luizen per
blad. Wanneer er haarden zijn – kolonies van meer dan vijftig luizen – wordt de
ondergrens van de drempel aangehouden.
De ontwikkeling van natuurlijke vijanden komt in het ene jaar eerder op gang
dan in het andere. De diversiteit aan natuurlijke vijanden was in de verschillende onderzoeksjaren steeds groot.
Op bedrijven waar de verhouding van één natuurlijke vijand per tien luizen
werd bereikt, daalden vervolgens de aantallen luizen en waargenomen haarden.
Belangrijke factoren bij het beoordelen van de situatie in het gewas zijn: de aantallen luizen per soort(groep), de ontwikkeling van haarden en de verhouding
van aantallen luizen en natuurlijke vijanden. Hiermee rekening houdend zou
de schadedrempel opgebouwd kunnen worden als in tabel 2.
Tabel 2: Schadedrempels in aardappel
Soort luis
Aardappeltopluis
Andere luizen

Moment/Waarneming
2-5 luizen/samengesteld blad (afhankelijk van de
grootte van de plant)
>1 natuurlijke vijand per 10 luizen
<1 nat. vijand per 10 luizen zonder haarden en
* <10 luizen/samengesteld blad
* >10 luizen/samengesteld blad
<1 nat. vijand per 10 luizen en haarden en
* <6 luizen/samengesteld blad
* >6 luizen/samengesteld blad

Actie
Ingrijpen
Niet ingrijpen
Niet ingrijpen
Ingrijpen
Niet ingrijpen
Ingrijpen

Uit statistische analyse blijkt dat een scoutingsysteem met vijftig telplanten een
betrouwbaar beeld geeft van de situatie in het gewas. Het scouten in twee spuitsporen met elk 25 telplanten, duurt circa twintig minuten.

Ingrijpen
Ingrijpen
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Voor scouting in verschillende gewassen zijn looppatronen en telsystemen ontworpen die snel en
efficiënt een beeld geven van de plaagsituatie in het gehele gewas.

Samen op zoek naar luizen en natuurlijke vijanden in graan. (foto Coby Dekker)

Ui

Ook bij trips in ui kan de variatie tussen en binnen percelen groot zijn. Over het
algemeen komen langs de rand meer tripsen voor dan binnen in het perceel,
mede veroorzaakt door naastliggende gewassen zoals graan, door de aanwezigheid van andere uienpercelen of door de vegetatie in de akkerrand (zie deelrapportage over akkerranden).
Tripsvangplaten blijken bruikbaar om aan het begin van het seizoen de eerste
tripsvlucht te signaleren. Daarna zijn ze geen betrouwbare voorspeller van de
situatie in het gewas. Het scoren van de larven geeft een betrouwbaar beeld
van de infectie met tabakstrips. Tot het moment dat er gespoten wordt kan het
tellen van de larven mogelijk vervangen worden door het scoren van het percentage geïnfecteerde planten. Een maximum van 50% geïnfecteerde uienplanten
kwam in de onderzoeksjaren overeen met maximaal vier tripslarven per plant,
de schadedrempel bij een plant met vier bladeren. Nader onderzoek is hier nog
nodig.
De drempelwaarde lijkt redelijk te kloppen, maar moet iets worden verlaagd
wanneer alleen naar het aantal larven wordt gekeken. Op alle percelen zijn insecticiden ingezet. In 2010 waren dit vooral breedwerkende pyrethoïden, en in 2011
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ging het in de eerste plaats om het duurdere en iets ‘vriendelijker’ middel Tracer.
Natuurlijke vijanden, zoals de eieren/larven van de gaasvlieg en in iets mindere
mate van de zweefvlieg, werden in 2010 weinig aangetroffen en in 2011 al iets
meer. De in consumptieaardappel gunstige verhouding van 1 natuurlijke vijand per 10 plaaginsecten werd in ui maar een enkele keer gevonden en daarop
volgde dan geen daling van het aantal tripsen.
Een volledig M-vormig looppatroon (de poten lopen langs de rand) met veertig planten geeft een goed beeld van de situatie in het gewas en kost 20-50 minuten. Belangrijke factoren bij het beoordelen van de situatie in het gewas zijn:
de tripsdruk van buiten het perceel, het weer, tripsaantasting in het gewas en
aantallen tripslarven in het gewas. Hiermee rekening houdend zou de schadedrempel opgebouwd kunnen worden als in tabel 3.
Tabel 3: Schadedrempels in ui
Soort trips
Alle soorten, incl.
Tabakstrips
Idem
Idem

Moment/Waarneming
Bij signalering eerste tripsvlucht met tripsvangplaten en evt. Dacom-tripsvoorspelling
Bij signalering >50% tripsaantasting
Na eerste keer spuiten > 1 trips/groen blad

Actie
Ingrijpen
Ingrijpen
Ingrijpen

De beschikbare insecticiden in ui doden niet alle tripsen. Het risico dat telers
lopen bij het missen van het juiste bestrijdingsmoment is daarom veel groter
dan in bijvoorbeeld graan. De meeste middelen die gebruikt worden doden
bovendien natuurlijke vijanden. Dit maakt het perspectief voor FAB beperkt.
Scouten op natuurlijke vijanden heeft daarom in ui op dit moment nauwelijks
toegevoegde waarde.
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Scouting door adviseurs

Het werken met het scoutingsysteem in 2009-2011 heeft de adviseurs kennis
opgeleverd over hetgeen zich in een perceel afspeelt, maar heeft er niet toe geleid dat ze het systeem ook in de dagelijkse praktijk gaan toepassen. De adviseurs zijn het erover eens dat de eerste stap naar FAB de keuze is voor selectieve
middelen in plaats van de breedwerkende pyrethroïden zolang de aard van de
plaag dat toelaat.
Ten opzichte van het oorspronkelijke scoutingsysteem is in FAB2 de hoeveelheid arbeid flink teruggebracht, met behoud van kwaliteit. Toch is het verschil
met de huidige praktijk nog te groot.
Hier gaat het om een verschil tussen kunnen en willen. Er is nu een scoutingsysteem beschikbaar dat helemaal past in de FAB-aanpak, maar adviseurs willen het vaak niet toepassen wanneer er niet extra voor wordt betaald. Het is dus
aan de teler. Verwacht wordt dat slechts een beperkte groep telers meer met deze
vorm van FAB wil doen: de hoeveelheid arbeid (ca. 20-30 minuten per waarneming, in een drukke periode) en risicobeleving zijn hoog in verhouding tot de
kosten van insecticidebespuitingen.

3.2 Landschappelijke elementen
3.2.1 Overwintering van natuurlijke vijanden
Om natuurlijke vijanden hun werk te laten doen in het bestrijden van plagen
moet in het landschap rondom de akkers ook voldoende leefgebied aanwezig
zijn: bosjes, wegbermen, dijken, houtwallen en andere kleine landschapselementen (KLE’s). Van daaruit kunnen natuurlijke vijanden naar agrarische percelen trekken. Op de akkerbouwbedrijven zelf is immers maar een heel klein
gedeelte van de oppervlakte bedekt met natuurlijke begroeiing. Zulke brongebieden moeten voldoen aan de levenseisen van verschillende natuurlijke vijanden. Het leefgebied moet zorgen voor voldoende voedselaanbod, schuilplaatsen,
voortplantingsmogelijkheden en overwintering. Volgens de huidige inzichten
moeten leefgebieden voor gevleugelde natuurlijke vijanden op maximaal 1 km
van de akkers liggen, en voor lopende natuurlijke vijanden op maximaal 150
meter (Geertsema et al., 2004).
In dit deel van het project is gezocht naar kenmerken van KLE’s en biotopen
die zich lenen als leef- en overwinteringsgebied voor natuurlijke vijanden, en
welke types beheer en inrichting die functie kunnen versterken. De resultaten
zijn bedoeld voor beheerders van KLE’s en voor diverse stakeholders van de
FAB-aanpak.
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Bosjes en bossen zijn belangrijke overwinteringsplekken voor natuurlijke vijanden. (foto Marian
Vlaswinkel, Wageningen UR – PPO)

In kleine landschapelementen (KLE’s) overwinteren meer natuurlijke vijanden dan midden in de akkers. De oude populierenbossen en de boomgaard
zijn belangrijke overwinteringsplekken voor spinnen. Gaasvliegen, een tweede
belangrijke groep natuurlijke vijanden die uit de bemonstering in dit deel van
het onderzoek naar voren kwam, worden zowel in akkers als in sommige KLE’s
aangetroffen. In opvallend veel KLE’s kwamen echter geen of weinig overwinterende gaasvliegen voor. Zij lijken het meest talrijk rondom de boomgaard in
het FAB gebied. Hoewel andere groepen natuurlijke vijanden met de gebruikte
technieken buiten beeld blijven, is het aannemelijk dat maatregelen die de overwintering van spinnen en gaasvliegen verbeteren ook een gunstig effect zullen
hebben op de overleving van andere natuurlijke vijanden voor een FAB-strategie.

3.2.2 Bomen en struiken voor natuurlijke plaagonderdrukking
Vliegende natuurlijke vijanden zoeken in de winter vaak houtige vegetaties op.
Om ze ook in de voorjaarsperiode te laten overleven, kunnen bomen en struiken een belangrijke rol spelen. Ze bieden niet alleen beschutting, maar ook
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voedsel via bloemen en bladluizen. De bloemen bieden stuifmeel en nectar; de
bladluizen zijn prooi maar bieden ook suiker in de vorm van de honingdauw
die ze uitscheiden.
Door een weldoordachte selectie van de te behouden of aan te planten bomen
en struiken kunnen meer natuurlijke vijanden in het agrarisch gebied worden
ondersteund, zonder dat tevens de plaagvormende bladluizen erdoor worden
gestimuleerd. Het hierop gerichte onderzoek is vooral bedoeld voor terreinbeheerders, telers en beleidsinstanties.
De bloei van diverse soorten bomen en struiken in het gebied blijkt een mooie
spreiding in tijd te laten zien. In het voorjaar staat altijd wel een soort in bloei.
Bladluizen verschijnen bij de verschillende soorten steeds één of enkele weken
voor de bloei, mits er dan al bladeren zijn. Natuurlijke vijanden worden vooral
gevonden op soorten met veel bladluizen.
De meeste bladluizen en natuurlijke vijanden werden (in warme jaren) gevonden op struiken die bloeiden van begin april tot half mei. Soorten die eruit
springen zijn veldesdoorn, sleedoorn, grauwe wilg en hazelaar, terwijl gewone
esdoorn, hondsroos en, daar waar geen boomgaarden in de buurt staan, meidoorn een zinvolle aanvulling kunnen zijn.
Bij de beoordeling is ook rekening gehouden met de aanwezigheid van schadelijke soorten waarvoor de struiken een belangrijke winterwaard kunnen vormen. Om deze reden zijn kardinaalsmuts en vogelkers niet bij de aanbevolen
soorten opgenomen.

3.3 Bodeminstrumenten
3.3.1 Niet-kerende grondbewerking in de Hoeksche Waard
Niet-kerende grondbewerking (NKG) komt steeds meer in de belangstelling te
staan. Voordelen van NKG zouden besparing van brandstof, een verbeterde bodemkwaliteit en een hogere opbrengst zijn, en op hellingen vermindert NKG
bodemerosie. Vaak genoemde nadelen van NKG zijn verhoogde onkruiddruk
en een dichte bovengrond waarin moeilijk te zaaien is.
Welke factoren hebben invloed op kwaliteit en structuur van de bodem en
wat is hun effect op het weren van ziekten en plagen? Wat is het effect van nietkerende grondbewerking op bodemgesteldheid, vruchtbaarheid en plantweerbaarheid? Dat waren belangrijke vragen in het kader van FAB2. Op klei spelen
daarbij andere thema’s dan op zand. Op zwaardere gronden spelen bodemziekten een beperkte rol en vragen structuur, waterretentie en fysische eigenschappen juist extra aandacht. In dit deelproject ligt de focus daarom op bodemfysische eigenschappen (o.a. bodemstructuur). In het deelproject weerbare bodem
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Toedienen van compost op de akker om het bodemleven te stimuleren. (foto Wageningen UR-PPO)

(3.3.2), uitgevoerd in de vollegrondsgroententeelt op zandgrond, ligt de focus
meer op bodembiologische eigenschappen.
Op twee praktijkbedrijven in de Hoeksche Waard is een pilot aangelegd waarbij
niet-kerende grondbewerking (NKG) wordt vergeleken met traditionele, kerende
grondbewerking door ploegen (KG). Hiertoe is een aantal bodemparameters gemeten, alsmede onkruiddruk en gewasopbrengst. De belangrijkste bodemparameters waren structuur, aantallen wormen, respiratie en bodemlevenactiviteit.
Na deze pilots met een korte looptijd van drie jaar is voorzichtigheid geboden
bij het trekken van conclusies. Effecten van maatregelen aan de bodem worden immers pas op langere termijn goed zichtbaar. Op één bedrijf was vanaf
2009 het aandeel scherpblokkige structuurelementen in de bouwvoor lager, was
het poriëngehalte hoger en waren bodemlevenactiviteit en respiratie hoger met
NKG dan met ploegen. Op het andere bedrijf was het effect van landbewerking
op bodemkwaliteit moeilijker te duiden en was bovendien de variatie tussen seizoenen erg groot. Het positieve effect van NKG op de regenwormenpopulatie,
overeenkomstig met andere experimenten, kwam vooral naar voren op een van
beide bedrijven.
Voorlopig lijkt NKG echter ten opzichte van ploegen geen of zeer beperkte
negatieve effecten te hebben op opbrengst en ganzenschade in wintertarwe en
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in erwt, iets waar de telers vooraf voor vreesden. De onkruiddruk was zoals verwacht met NKG hoger dan met ploegen. Voor uitspraken over de effecten op
chemische bodemparameters is een langere onderzoeksperiode nodig.

3.3.2 Een weerbare bodem en het meten van algemene bodemgezondheid
Het optreden van ziekten en plagen is in de praktijk vaak gerelateerd aan de conditie van de bodem. Bodemorganismen zoals aaltjes en schimmels spelen in positieve en negatieve zin een rol. Hebben de gewenste organismen de overhand
dan draagt dit bij in gewasgezondheid en uiteindelijk opbrengst. Een belangrijke vraag vanuit de sector is hoe de gezondheid van de bodem is vast te stellen
en hoe de effecten van maatregelen op de ontwikkeling van bodemgezondheid
zijn te meten.
Het doel van dit onderdeel van het FAB-project is dus een goede methodiek
om de weerbaarheid van de bodem te meten. Cijfers uit de praktijkanalyses zijn
daartoe gekoppeld aan tastbare praktijkresultaten op het gebied van bodemweerbaarheid. Maatregelen in het veld vonden plaats op vollegrondsgroentebedrijven
op lichte zandgrond in Noord-Brabant. Aanvullend werd gebruik gemaakt van het
proefveld op proeflocatie Vredepeel. Vollegrondstelers, onderzoekers en adviseurs
in de sfeer van duurzame landbouw vormen de doelgroep van dit onderdeel.
Uit bodembeoordeling van aardbeienpercelen is duidelijk geworden dat er
verschillende indicatoren zijn voor het verschil tussen ‘goede’ en ‘slechte’ percelen. Zo hadden ‘slechte’ plekken steeds een minder gunstige bodemstructuur,
maar bijvoorbeeld ook minder diversiteit aan nematoden. Ook uit de gesprekken met telers en adviseurs komen aanwijzigen naar voren. Telers die veel maatregelen treffen op het gebied van bodemverzorging zien dat ook terug in de
kwaliteit van hun bodem. Dat bevestigt de hypothese dat die kwaliteit stuurbaar
is. Een biotoets bevestigde de hypothese dat er een relatie is tussen bepaalde
bodemkwaliteitsindicatoren en de mate waarin bodems in staat zijn ziekten te
weren. Een uitgebreidere biotoets, met grond van meer percelen, zal het inzicht
in de relaties tussen bodemweerbaarheid, bodemfactoren en teeltmaatregelen
verder vergroten.
Uit analyse van gegevens van Vredepeel blijkt dat de verschillende maatregelen leiden tot significante verschillen wat betreft aanwezigheid van aaltjes.
Een aantal maatregelen heeft een onderdrukkend effect op sommige plantparasitaire aaltjes zoals P. penetrans, ook op de langere termijn. Dit effect wordt
teruggevonden in de opbrengstsaldi van de gewassen. De maatregelen hebben
uiteenlopende effecten op de samenstelling en verschillende groepen binnen
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de aaltjesgemeenschap. Uit de biotoetsen blijkt dat bodems die qua belasting/
vruchtrotatie worden ontzien en worden bemest met organische meststoffen
zoals compost, relatief beter scoren. Ondanks dat deze bodems niet worden ontsmet, blijft het productieniveau op peil. Door een combinatie van maatregelen
kan grondontsmetting worden uitgesteld en wellicht afgesteld.

Met gerichte maatregelen kan een bodem meer weerstand bieden tegen ziekten en aaltjes.
(foto Louis Bolk Instituut)
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4 Maatschappelijke en economische impact

4.1 Economische impact
Een gebruiksklaar FAB-concept ontwikkelen voor het versterken van de natuurlijke plaagbestrijding in een aantal gewassen, dat op eenvoudige wijze door telers benut kan worden en voor de toepasser kostenneutraal is. Dat is het doel
van FAB2, stond in hoofdstuk 1 van deze rapportage. In de voorafgaande hoofdstukken en paragrafen stonden de biologisch-technische resultaten centraal.
Hier gaat het om de vraag of de FAB-aanpak rendabel kan zijn.
De aanleg en het beheer van een akkerrand kosten immers geld. Allereerst
wordt ruimte in beslag genomen waar anders het gewas zou staan. Daarnaast
zijn er kosten voor zaaizaad en bewerkingen zoals grondbewerking, zaaien,
schoffelen, onkruidbestrijding, maaien en afvoeren. Naast de toepassing van
akkerranden is voor FAB-plaagbeheersing ook scouting noodzakelijk: het regelmatig inspecteren van het gewas op zowel plaaginsecten (trips en bladluizen)
als natuurlijke vijanden zoals zweefvliegen, sluipwespen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes, spinnen, kevers. Dit scouten, door de teler of door een bedrijfsadviseur, kost extra tijd waarvan de kosten moeten worden afgewogen tegen
preventieve gewasbescherming.
Om de onderzoekvraag te beantwoorden is een berekening gemaakt waarin
een eenjarige en een meerjarige akkerrand worden uitgewerkt op een voorbeeldgewasperceel van tien hectare met langs beide lange zijden een akkerrand van
drie meter breed langs de slootkanten.
De conclusie van deze berekening is dat FAB-plaagbeheersing op basis van
kostenreductie door het besparen van insecticiden bedrijfseconomisch niet
rendabel is te krijgen. Meerjarige gras-kruidenranden zijn economisch eerder
interessant dan eenjarige bloemenranden, zo is verder berekend. Dit is mede
afhankelijk van de kosten om het maaisel af te voeren. Hier liggen nog mogelijkheden om reststromen te gelde te maken, zoals met behulp van biovergistingsinstallaties.
FAB heeft wel een positief maatschappelijk rendement. Het maatschappelijke belang is vele malen groter dan alleen het rendement op bedrijfsniveau.
Gedurende de looptijd van dit project is het echter niet mogelijk gebleken dit
belang te vertalen in een financiële stroom die het voor boeren kostendekkend
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maakt. Andere inkomstenbronnen zijn nodig om FAB-plaagbeheersing economisch duurzaam interessant te maken. Zo’n inkomstenbron zou bijvoorbeeld
een regeling voor groenblauwe diensten vanuit het GLB kunnen zijn, waarbij
de teler een vergoeding krijgt voor het aanleggen en onderhouden. Een andere
optie is het ontwikkelen van marktconcepten waarin agrobiodiversiteit een plek
heeft gekregen binnen de ambitie van een duurzame land- en tuinbouw. Een
voorbeeld hiervan is Veldleeuwerik. Ideeën, die tijdens een brainstorm naar voren kwamen, om zulke opties via de markt tot waarde te brengen: van iedere
bankpastransactie wordt 1 euro in een fonds gestopt om biodiversiteit te financieren (‘Greencard’; medewerking van grote bank nodig); bonnen verstrekken
(denk aan VVV-bonnen) waarmee men bloemen kan plukken uit de akkerrand
en in de markt te realiseren waarden uit de akkerrand halen zoals bloemen en
kruiden met een medicinale werking.

4.2 Vergroting van het draagvlak op gebiedsniveau
De FAB-gedachte in de Hoeksche Waard vindt op dit moment nog weinig navolging op gebiedsniveau. Om de beoogde natuurlijke plaagbeheersing optimaal
te laten werken moet in het landschap voldoende leefgebied aanwezig zijn als
uitvalsbasis voor natuurlijke vijanden. Er bestaan wetenschappelijke schattingen (Bianchi et al., 2006) dat daarvoor minimaal 14% van de gebiedsoppervlakte
nodig is terwijl veel akkerbouwbedrijven maar 1-2% aan brongebieden hebben. Brongebieden buiten het agrarische bedrijf zijn dus heel belangrijk. In het
FAB2 project worden beheerders van de groene omgeving zoals waterschap,
gemeente en terreinbeheerders, bewust gemaakt van de mogelijkheden van
natuurlijke plaagonderdrukking bij een ander beheer van de landschappelijke
ruimte. Het zou voor de FAB-aanpak een boost zijn als partijen met meer grond
een voortrekkersrol zouden gaan vervullen, zodat ook andere partijen geïnteresseerd raken. Is dat mogelijk en zo ja, hoe – dat was de vraag in dit onderdeel van
het project. Waterschap en gemeenten kunnen een belangrijke rol vervullen en
zijn dan ook doelgroepen van dit onderdeel samen met agrariërs, natuur- en
landschapsorganisaties in en buiten de Hoeksche Waard.
Samenwerking tussen organisaties met een verschillende achtergrond, zoals
Hoekschewaards Landschap en de LTO-afdeling Hoeksche Waard, is goed mogelijk gebleken op basis van wederzijds respect.
De laatste jaren zijn er belangrijke stappen gezet om de gemeenschappelijke doelen rond FAB een plaats te geven in de bestuurlijke processen in de
Hoeksche Waard (SOHW-traject). Door enkele veldexcursies in het gebied met
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waterschapbestuurders, bestekmakers en uitvoerders is een duidelijk beeld gevormd van de haalbaarheid van verschillende FAB-vriendelijke beheersmaatregelen. In een pilot op enkele wegbermen en dijken zijn de bestekken voor het
maaibeheer aangepast om het FAB-vriendelijk te maken.
Het waterschap en de betrokken uitvoerder (aannemer) zullen aan de hand
van deze pilot de komende jaren ervaring opdoen in de praktijk van het FABbeheer. Ook kan de pilot een beter inzicht geven in de mogelijke kosten en baten
van FAB-vriendelijk beheer van bermen, dijken en sloottaluds.

4.3 Communicatie
De kennis die wordt ontwikkeld in het kader van FAB2, is bedoeld om tot tastbare praktische maatregelen te leiden, en vooral tot de toepassing daarvan:
praktijkrijpe FAB-concepten voor de open teelten. De FAB-kennis is dan ook
gedurende de hele periode van het tweede project verspreid via het landelijke stimuleringsprogramma Agrobiodiversiteit en Duurzaam Bodembeheer ‘Spade’.
De resultaten zijn daarnaast onder de diverse doelgroepen bekend gemaakt met
behulp van workshops, lezingen, (veld)excursies, artikelen in vakbladen, posters, instrumentenkaarten, folders, rapporten en website.
Ook is nauw samengewerkt met regionale FAB-projecten. Over de gehele periode werden de columns van akkerbouwer Schelling in het LTO-blad Nieuwe Oogst
over zijn ervaringen met de FAB-aanpak in de sector goed ontvangen. Ook kwamen er veel vragen binnen over de in hetzelfde blad vermelde FAB-balans.
In 2009 en 2010 waren er goed bezochte Landelijke Kennis-in-praktijk-dagen
FAB in Bunnik, met interactieve workshops vanuit de deelprojecten, presentaties vanuit het project en lezingen door externe sprekers. In het kader van het
jaar van de biodiversiteit is in 2010 aangehaakt bij tal van activiteiten, zoals de
landelijke dag van de biodiversiteit.
Er zijn jaarverslagen digitaal beschikbaar gemaakt via verschillende websites,
en de voorliggende samenvattende eindrapportage geeft, naast een viertal afzonderlijke brochures, een beeld van de praktijkrijpe elementen van het FABconcept (hoofdstuk 2). In de zomer van 2011 zijn ook weer veldexcursies aangeboden aan groepen agrarische ondernemers, regionale stakeholders, overheden
en terreinbeheerders. Als afsluiting van het project wordt op 13 december 2011
een landelijk FAB eindsymposium georganiseerd.
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5 Functionele Agrobiodiversiteit werkt

Voor het begin van het FAB2-project was de kennis rond FAB nog onvolledig
en grotendeels beperkt tot de akkerbouw (Vosman et al., 2007). Om praktisch
bruikbare FAB-concepten te realiseren was verbreding en verdieping van deze
kennis via onderzoek en praktijkexperimenten nodig. Omdat in het onderzoek
zo veel factoren een rol spelen zoals de bodem, het weer en de vele relaties
en interacties daartussen, is gekozen voor een meerjarige en multifunctionele
aanpak. Uit onderzoek en praktijkexperimenten zijn veel handvatten voortgekomen om de FAB-aanpak verder in te voeren.
Het benutten van FAB is echter niet iets dat elke boer individueel op zijn
bedrijf doet, want FAB staat niet op zichzelf. Samenwerken en samen leren
van groepen agrariërs ondersteunt de toepassing en effectiviteit van FAB. Het
maken van afspraken op regionaal niveau levert een duidelijke meerwaarde op.
Daar zijn vele partijen bij betrokken. Als die partijen constructief samenwerken
kan FAB maximaal worden benut.
Het benutten van FAB moet dan ook worden gezien als een maatschappelijke
dienst van de landbouw aan de maatschappij. FAB draagt immers bij aan een
verhoging van de waarde van een gebied, waar het door het aantrekkelijker landschap ook nog eens goed recreëren is. Niet alle toepassingen van FAB kunnen
op dit moment voor de boer kostendekkend worden uitgevoerd. Daar waar dit
niet mogelijk is dienen overheden, terreinbeheerders en waterschappen faciliterend op te treden. De eerste stappen in die richting worden momenteel gezet.
Maar zoals gezegd: FAB werkt. De vier brochures die voortgekomen uit dit
project tonen waarmee de gebruiker voortvarend aan de slag kan.
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6 Aanbevelingen

Op de praktijk gerichte aanbevelingen op basis van het tweede project Functionele
Agrobiodiversiteit (FAB2) zijn samengebracht in de vier brochures waarvan de
hoofdlijnen in hoofdstuk 2 worden weergegeven. Hieronder volgen de belangrijkste op het beleid gerichte aanbevelingen.

Natuurlijke vijanden en akkerranden:
–– Door akkerbouwers keus te bieden uit verschillende een- en meerjarige akkerrandmengsels komt er in het gebied meer, ook functionele, diversiteit en
worden de risico’s gespreid.
–– In akkerrandenregelingen kunnen naast eenjarige FAB-randen nu meerjarige (gras-kruiden) FAB-mengsels een gelijkwaardige plaats innemen. Wel
moeten bij meerjarige akkerranden afspraken worden gemaakt over het
(maai)beheer.
–– De functionaliteit van de (bestaande) meerjarige FAB-randen zal wel gemonitord moeten blijven worden, om te weten of deze ook op langer termijn in
stand blijft.
–– Naast het stimuleren van gaasvliegen en zweefvliegen door eenjarige akkerranden, kan ook gedacht worden aan het stimuleren van bodemrovers door
meerjarige akkerranden en compost.
–– Omdat schermbloemigen uitermate geschikt zijn voor het stimuleren van
natuurlijke vijanden, is nader onderzoek nodig naar de mogelijke neveneffecten van deze planten zoals het stimuleren van wortelvliegen en opslag.
–– Om er zeker van te zijn dat natuurlijke bestrijding van trips in ui onvoldoende effectief is, zouden ook proeven moeten worden gedaan op biologische bedrijven of bedrijven die geen breedwerkende insecticiden gebruiken.
Scouting:
–– Vaak wordt in de praktijk sneller ingegrepen dan door de feitelijke schadedreiging wordt gerechtvaardigd. Soms omdat het risico als hoog wordt
ervaren en de middelen relatief goedkoop zijn. Het belang van goed onderbouwde schadedrempels in de communicatie is dus groot. Aan onderzoek
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naar schadedrempels wordt daarom gewerkt buiten FAB2. Het is belangrijk
om de resultaten daarvan mee te nemen in communicatie.
–– Ook is er behoefte aan een goed systeem om snel te zien welk effect een
gewasbeschermingsmiddel in de buitenteelten heeft op natuurlijke vijanden
zoals de sluipwespen, gaasvliegen en zweefvliegen die het belangrijkst zijn.
Dit vraagt specifiek en uitgebreider onderzoek.

Landschappelijke elementen:
–– Bij de aanplant en het onderhoud van bomen en struiken in het agrarisch
gebied kan meer rekening worden gehouden met de functie van de verschillende soorten bij de ondersteuning van natuurlijke vijanden van plagen. Op
basis van de voorlopige resultaten wordt geadviseerd in ieder geval hazelaar,
veldesdoorn, gewone esdoorn, grauwe wilg, sleedoorn en (waar geen boomgaarden zijn) meidoorn aan te planten, terwijl ook gewone esdoorn, rode
kornoelje en roos nuttig kunnen zijn.

Bodem:
–– Niet-kerende grondbewerking heeft op de korte termijn positieve effecten op
regenwormen en op de bodemstructuur in de bovenste 10 centimeter. Lange
termijn effecten lijken positief voor kleigronden. Voor een representatief
beeld van de effecten, is lange termijn onderzoek nodig en moet onderscheid
gemaakt worden tussen de vele vormen van niet-kerende grondbewerking.
–– Duurzaam bodembeheer waarin vruchtwisseling, bemesting en bodembewerking op elkaar afgestemd worden, biedt kansen voor het stimuleren en
onderhouden van ecologische processen die tot natuurlijke ziektewerendheid van bodems leiden.

Economische impact:
–– Inkomstenbronnen buiten de primaire agrarische productie zijn nodig om
FAB-plaagbeheersing economisch duurzaam interessant te maken. Er bestaan verschillende subsidieregelingen die echter niet direct op FAB-gerichte
akkerranden zijn geënt. Het zou goed zijn als er een algemene akkerrandenregeling zou komen, waarbij de teler een vergoeding krijgt voor het aanleggen en onderhouden van de akkerranden – ook als daarmee geen ander doel
dan de functionele agrobiodiversiteit is gediend. In dit kader zijn er allerlei
vergroeningsmaatregelen op het gebied van agrarisch natuurbeheer en GPS
binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in de maak. Een
andere optie is het ontwikkelen van marktconcepten waarin agrobiodiversiteit een plek heeft gekregen binnen de ambitie naar een duurzame land- en
tuinbouw (bijvoorbeeld Veldleeuwerik).
Gebiedsdraagvlak:
–– Maak gebruik van de ervaringen met functionele agrobiodiversiteit elders,
en maak de FAB-aanpak onderdeel van de interne organisatie.
–– Om partijen in een gebied te verenigen rond gemeenschappelijke doelen om
de kwaliteit van het landschap te versterken, zijn gezamenlijke veldexcursies
een goed middel. Door concrete voorbeelden van FAB-vriendelijk beheer in
het veld te bespreken, met alle kennis en ervaringen van de verschillende
betrokkenen, ontstaan gemakkelijker een gezamenlijke visie en draagvlak.
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