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Met eengeïntegreerde aanpak isin het
bedrijfssystemen-onderzoek te
Vredepeelhetgebruik van

Geïntegreerde en biologische systemen voor het Zuidoosten

gewasbeschermingsmiddelen tot een

In 1989 startte het bedrijfssystemen-onderzoek in Vredepeel met drie geïntegreerde systemen (bouwplannen) in vergelijking met één gangbaar systeem. In de nieuwe opzet vanaf 1993 worden twee bouwplannen ieder met
twee teelttechnische benaderingen vergeleken. Het eerste bouwplan is een
intensief bouwplan dat aansluit bij de meeste bedrijven in de regio. Het
tweede bouwplan is een extensief bouwplan met onderscheid in een geïntegreerd-extensieve benadering en een ecologische benadering. Dit als basis
voor een hoogwaardige kwaliteitsproductie van hoogsalderende gewassen
zoals die in de regio geteeld worden (zie tabel 1).
Gewasbescherming :De gewasbescherming in het Gl-ex systeem is gericht op minimaal gebruik van pesticiden. De gevolgde aanpak reduceert de actieve- stofinzet met 78%ten opzichte van de gangbare referentie van eindjaren 80.
- Bemesting: In het gangbare (GA) systeem werd van 1989 tot 1992 binnen de wettelijke grenzen maximaal gebruik gemaakt van dierlijke
mest, dus tot een maximum van 125 kg P2O5per ha. Het geïntegreerde
(GI) systeem voert een evenwichtsbemesting uit voor P en Ken volgt
voor N in grote lijnen de bemestingsadviezen per gewas. Drijfmest
wordt alleen in het voorjaar toegepast. De bemesting is gericht op
maximale benutting en minimale verliezen van stikstof. Het ecologische (ECO) systeem gaat van dezelfde strategie uit en gebruikt alleen
drijfmest, toegepast in het voorjaar.

minimum teruggebracht. De reductie

gangbaar (GA)+geïntegreerd
(GI) 1989-1992

GI-extensief (Gl-ex)+ecologisch
(ECO) 1993-1996

1.aardappel
2. suikerbiet
3. wintertarwe
4. schorseneer
5. aardappel
6. suikerbiet
7. snijmaïs
8. doperwtenstamslaboon

1. aardappel
2. snijmaïs
3. was/winterpeen
4. doperwtenstamslaboon
5. suikerbiet
6. graan

Tabel 1. Vruchtopvolgingpersysteem.
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inactieve-stofinzetbedraagt 78% in
vergelijking met de gangbare
referentie uiteindjaren tachtig. Toch
laatdemilieubelasting vande
overgebleven stoffen te wensen over.
De milieubelasting door uitspoeling
vanstoffen ismet behulp van
modelberekeningen doorhet SC-DLO
bekeken. Van de teelttechnische
alternatieven zijn de
bedrijfseconomische consequenties
berekend.Deproblemen zijn
oplosbaar.Het kost echter welcirca
50-80gulden per ha.

Pesticiden uîtspoelîrtg en
Hetverkennenvandepotentiële uitspoelingvaneenmiddelbegintinde
Nederlandse toelatingsprocedure met
berekeningen (modelPESTLA) voor
eenspecifiek standaard scenario.
PESTLA simuleerthetgedragvanpesticidenindegrondenvoorspelt deuitspoeling.DLO-Staring Centrum heeft,
inhetkadervaneenEUproject, metdit
modelderisico's vooruitspoeling doorgelichtvandeinhetextensievegeïntegreerde systeemteVredepeel gebruikte
middelen.PESTLA voldoet goed voor
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referentie kga.s./ha
fungiciden
insecticiden
herbiciden
subtotaal
nematiciden

GI-ex %reductie

4,5
0,5
3,0
8,0
22,3

79
61
81
78
100

Tabel2.Gemiddelde reductievan inzetwerkzame stofgewasbeschermingsmiddelen (%)
endereferentiehoeveelheden (kgactieve stofperha.)
actievestof

middel

gewas

mogelijk tehoog
uitspoelingsrisico

bentazon
chloridazon
fenrnedifam
metamitron
pirimicarb
sethoxydim
vinchlozolin
mancozeb

Basagran
Pyramin
Betanal
Goltix
Pirimoraard
Fervinal
Ronilan
Curzate M

erwt/boon
biet
biet
biet
appel/peen/erwt/boon
waspeen
boon
aardappel

ja
ja
nee
nee
nee
ja
ja
ja
(opbasisvanveldmetingen)

Tabel3. Overzichtvandestoffen waarvoormodelberekeningen werden uitgevoerden het
resultaat.
actievestof

gewas

alternatief

bentazon

boon

chloridazon

biet

sethoxydim

waspeen

vinchlozolin
mancozeb

boon
aardappel

mechanische onkruidbestrijding, 6bewerkingen, 16
uurhandwerk, 10%opbrengstderving
vervangen doorVenzar (lenacil) 3x,incombinatie
metGoltix geenalternatief dus vervangen door
GoltixenietshogeredoseringTramât
vervangen doorvooropkomst bodemherbicide
Maloran (chloorbromuron)
vervangen doorRovral(iprodion)normaledosering
vervangen doorTattooC (chloorthalonil/propamocarb-hydrochloride)

Tabel4.Alternatieven voordetoepassingen metmogelijkeentehoog uitspoelingsrisico.
deVredepeel-situatie blijkens eentest
metdeopVredepeel gemetemdatavan
eenproef overuitspoelingvan bentazon
en ethoprofos.
Eerstzijn debasiseigenschappen van de
pesticidenbekeken. Opgrondvan met
namedeDT50 (dehalfwaarde tijd: een
maatvoordepersistentie) endeK0M
(eenmaatvoordebinding vaneenpesticideaandeorganische stof) kon voor
eengroot aantalvandepesticidenhetrisicoopuitspoeling worden uitgesloten.
Voordeoverigemiddelen moestenmodelberekeningen aangeven ofzeindeze
situatietotoverschrijding vandenorm
van0,1microgram perliter grondwater
kunnen leiden (tabel 3). Daarbij gaat
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hetomdemaximum-concentratie van
hetpesticide ofenig omzettingsproduct
ervan.Bijdeberekeningen werd uitgegaanvan (deaanpak in)hetgeïntegreerdextensieve systeem van19931996. Devariatieinweer werd
meegenomen doorinde berekeningen
een 30-jarige weerreeks tegebruiken. In
hetmodel wordterbovendien rekening
meegehouden datnietalhetpesticide
opdegrond terechtkomt.Nadezeberekeningen blijft eenaantal probleemgevallenover(tabel3).Hetgaathierbij in
allegevallen,metuitzondering vanbentazon,omomzettingsproducten. Hetis
onzekerof deze omzettingsproducten
ookindetoelatingsbeoordeling alseen
probleem gezien zullenworden. Model-
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berekeningen zijn slechtsdeeerste stap
indezebeoordeling.Teneerste worden
danderesultaten vanveld-of lysimeterstudiesinbeschouwing genomen.Ten
tweede wordtdeomzetting vanhetproductbeneden degrondwaterspiegel bekeken.Ditisnoodzakelijk omdatde
toelatingsbeoordeling uiteindelijk wordt
gebaseerd opde pesticide-concentratie
10meterbenedenmaaiveld. Hetisdus
onzekerofdeprobleemgevallen ookin
werkelijkheid eenprobleeem zullen blijken,

Alternatieven bij een fe hoge
Voordemogelijke probleemstoffen zijn
teelttechnische alternatieven geformuleerd (zietabel4).Vaakblijkt hetmogelijk hetenepesticide dooreen ander
tevervangen.Ookdealternatieven zijn
doorgerekend metbehulpvan PESTLA.
Slechtsvooréénmiddelwerden aanvullendeberekeningen uitgevoerd. Lenacil
bleekdetoegelaten concentratie teoverschrijden. Landbouwkundig lijkt devervanging vanRonilan doorRovral iets
mindergunstig inverband metdewerkingopSclerotinia. Alleenbijboonis
ergeenchemisch alternatief voordeonkruidbestrijding enmoet overgegaan
worden opeenvolledig mechanische
aanpak.Uitdeeerdereervaringen te
Vredepeel enuitdeelonderzoek isechterbekend datditslechtsmeteengroot
aantalbewerkingen ennietgeheel zondergewasschade kan.Bovendien iseen
aantalurenhandwerk nodigomhetzelfde resultaattebereiken alsbijde
chemische aanpak.

Gevolgen voor kosten en
opbrengsten
Deeconomische gevolgen vanhettoepassenvandealternatieven zijn door
hetPAV voordrie bedrijfsgroottes
doorgerekend. Indeeersteplaats veranderendemiddelenkosten. Enerzijds
worden middelen vervangen doorandere,somsduurdere middelen.
Anderzijds wordtbijmechanische onkruidbestrijding opmiddelen bespaard.
Opgeteld leidtdittoteen stijging vande
kosten metƒ4,-perha. Deopbrengstderving instamslabonen kostƒ285,perha,opbouwplanniveau ƒ47,-per
ha.Alslaatsteisernogextraarbeidnodig.Mechanische onkruidbestrijding

Indestamslabonen isergeen chemischmiddel met eenaanvaardbare milieubelasting.
Daarom moetwordenovergegaan opeenvolledigemechanischeaanpak.
/

vraagtextrabewerkingendiedeondernemerzelfmoetuitvoeren.Deinbonen
intezettenegenbietenschoffel worden
albijanderegewasseninhetsysteem
gebruikt.Daarnaastisextrahandwerk
nodig.Ofdeextraarbeidmeteigenarbeidofmetvreemdearbeiduitgevoerd
kanworden,isafhankelijk vandebedrijfsgrootte.Bijeenbedrijf van24ha
hoeft geenvreemdearbeidingezette
worden.Bij40en56haisditwelhet
geval.Hoegroterhetbedrijf, destehogerdearbeidskosten.Ditlooptopvan
ƒ20,-perhabij24ha-bedrijf totƒ26,perhabijeen56ha-bedrijf. Datbrengt
detotalebalansopeenfinanciële achteruitgangvanƒ50,-totƒ80,-perha.
Hettotalebedrijfsresultaat daaltmet2
tot5%.Degebruikte bedrijfsgroottes
zijnafkomstig vandenogtepubliceren
studieoverdebedrijfseconomische perspectievenvandesystemente
Vredepeel.
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Eenscherpereselectievangewasbeschermingsmiddelenkaneengrotebijdrageleverenaanhetverminderenvan
demilieubelasting.Selectieisgedeeltelijkmogelijk opbasisvandemilieumeetlatvanhetCLM.Demilieubelastingvanhetgrondwaterisdaarafte
lezen.Dekansopemissienaardelucht
wordtechternietmeegenomenende
bodembelasting wordtuitgedruktals
eenbiologischeffect ophetbodemleven.Aanvullendopdezebenadering
heeft hetPAVdaaromeenmilieu
BlootstellingsRisicoIndexuitgewerkt
(BRI).Opgrondvandebasiseigenschappenvaneenmiddelwordenderisico'svoorbelastingvanbodem,
grondwaterenluchtberekend.Deze
aanpakwordtditjaardoordeDLVbij
een30-talboerenbeproefd engetest.
VoorVredepeelgeldtdatbijeen
scherpemiddelenselectiedegeïntegreerdeaanpakhetgrondwaternietbelast.Welmoetendeextrakostenbe-
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taaldwordenc.q.ergensinde bedrijfsvoeringgoedgemaaktworden.Datis
deuitdagingvoordekomendejaren.
Echtereductieinmilieubelasting,maar
danwelbetaalbaar.
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