Veel nieuwe vragen op goedbezochte workshop weerbaar telen
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Onderdeel: Wageningen UR Glastuinbouw

Telers, onderzoekers en adviseurs bogen zich
over de mogelijkheden en beperkingen van
weerbaar telen tijdens een workshop op 6
september bij Wageningen UR Glastuinbouw in
Bleiswijk. De resultaten van een literatuurstudie
en een enquête onder telers werden
gepresenteerd. De belangstelling onder de ruim
80 aanwezigen was groot en er kwamen veel
nieuwe vragen naar boven.
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet worden teruggedrongen. Een van de mogelijkheden
daartoe is om condities aan te leggen waardoor het gewas weerbaarder wordt tegen ziektes en plagen. Het
uitgangspunt van dit zogenaamde “weerbaar telen”is dat zoveel mogelijk natuurlijke maatregelen worden
toegepast en dat het gebruik van chemische middelen wordt vermeden.
In opdracht van het Productschap Tuinbouw heeft Wageningen UR Glastuinbouw samen met Fytagoras, DLV
Plant en BLGG een literatuurstudie gedaan naar welke kennis al beschikbaar is over weerbaarheid van bodem,
substraten en gewassen. In de telersenquête is gevraagd naar de ervaringen van de praktijk met verschillende
biomiddelen, zoals compostthee of aminozuren.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de inzet van een aantal niet-chemische middelen inderdaad kan bijdragen een
aan een sterker gewas en een betere groei. Of de weerbaarheid tegen ziekten en plagen toeneemt hangt af
van de wisselwerking tussen microleven en zuurstof, zuurgraad en organisch materiaal. De uitkomst van deze
wisselwerking is niet altijd bekend en dus niet zonder risico’s.
Tijdens de workshop werd volop gediscussieerd over de complexiteit van weerbaar telen en er werden
suggesties gedaan voor een vervolgonderzoek. Ook kwam het toelatingsbeleid voor biomiddelen aan de orde.
Er werd vastgesteld dat hierin snel helderheid moet komen.
De presentaties van deze workshop zijn hier te downloaden:
Presentatie resultaten telersenquête
Presentatie Kansen voor weerbaar telen
Presentatie LTO Groeiservice: 'U staat voor uw product'
Het uiteindelijk rapport is vanaf het einde van deze maand te verkrijgen via de website van het Productschap
Tuinbouw.
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