Gewasbeschermingsupdate

TIP

Applicatie
Witte Bietencysteaaltjesmanagement

Wat levert het op?
Welk effect heeft een teeltmaatregel of
verandering in het bouwplan op de populatie witte bietencysteaaltjes? En wat
levert dat financieel op? Voor wie dat
precies wil weten is er nu de applicatie
‘Witte Bietencysteaaltjesmanagement‘.
Deze vindt u op de IRS-site onder applicaties. Op basis van de gegevens van een
perceel rekent de applicatie verschillende
scenario‘s door, waarbij u uiteindelijk
kunt zien wat het verschil in financiële
opbrengst is. Voor de berekeningen voert
u o.a. monstergegevens in, bouwplan en
of u partieel resistente of vatbare bietenrassen teelt. Ook kunt u uitproberen wat
het verschil is van een verruiming van het
bouwplan of het effect van natte grondontsmetting. Nieuw in deze applicatie is
dat u drie verschillende scenario‘s naast
elkaar kunt doorrekenen. Ook de vertaalslag naar financiële opbrengst is nieuw
toegevoegd.

G
 a naar www.irs.nl;

Kies applicaties; applicatie
‘Witte Bietencysteaaltjesmanagement’

bewaarnummer

Lopend onderzoek
ZIEKTEN EN PLAGEN
Stemphylium bedreigt bietenteelt

Het IRS heeft afgelopen jaren grote stappen gemaakt in het
onderzoek naar de oorzaak van de gele vlekjes. Deze veroorzaker van de gele vlekjes, stemphylium, kan in een bietengewas
tot ongeveer 30% aan opbrengstderving zorgen. Geen enkel
ras is vrij van symptomen van stemphylium. In alle rassen kan
dus schade optreden. De schimmel is afgelopen jaar door
heel Nederland gevonden. Het IRS verwacht dat dit dan ook
uitgroeit tot een landelijke bedreiging van de bietenteelt. Een
effectieve bestrijdingsmethode ligt echter op de plank.
Want inmiddels is uit onderzoek bekend welke werkzame
stoffen een goede werking hebben tegen stemphylium. De
toegelaten middelen Spyrale EC en Sphere SC hebben enige
werking tegen stemphylium. Inzet en afwisselen van deze
middelen kan de schade met 40% terugbrengen. Tegelijkertijd
gaat het IRS verder met onderzoek om de levenswijze van
de schimmel te doorgronden. Daaruit kunnen dan eventueel
andere beheersingsmaatregelen worden gevonden. Vragen
daarbij zijn: welke waardplanten heeft stemphylium, welke
soort is het precies, hoe overleeft de schimmel, enzovoorts.

Uitbreiding rassenonderzoek

Het rassenonderzoek voor de rassenlijst wordt vanaf komend
jaar uitgebreid. Nu worden ook rassenproeven uitgevoerd,
specifiek voor rassen met resistenties tegen de combinatie van
zowel rhizoctonia- als bietencysteaaltjes. Deze veldproeven
geven de bietenteler uiteindelijk goed inzicht in het verschil in
financiële opbrengst tussen dit soort rassen. Bietentelers kunnen de eerste resultaten van dit onderzoek op zijn vroegst over
twee jaar op de rassenlijst vinden.

NIEUWE RHIZOMANIEVARIANTEN
OP MEER LOCATIES GEVONDEN
De nieuwe rhizomanievariant, AYPR genaamd, breidt uit. In heel Nederland komt ’AYPR‘ in de grond voor. In Flevoland en Zuidwest Nederland
worden op deze percelen ook symptomen van rhizomanie gezien. Dat
blijkt uit de monitoring van het IRS. Deze nieuwe variant doorbreekt de
resistentie die aanwezig is in de rassen die beschikken over het Rz-1 gen.
Aanvullend resistente rassen bevatten naast het Rz-1 gen ook het Rz-2 gen.
Deze blijken goed te werken tegen de AYPR-variant. Daarnaast kwamen de
IRS-medewerkers in suikerbieten ook nog andere varianten van het rhizomanievirus tegen. Dat betekent dat er meer aan de hand is. Het vermoeden
is dat deze andere varianten ook resistentiedoorbrekend zijn. Echter de
verwachting is dat de aanvullend resistente rassen ook resistent zijn tegen
de nieuw gevonden varianten.

Wat doet het IRS?

Het IRS test nieuwe rassen op resistentie. Onder andere door te bepalen hoeveel
virus de planten vermeerderen. Daarnaast wordt in veldproeven op besmette
percelen bekeken wat de opbrengstverschillen tussen de verschillende rassen
zijn. Daaruit blijkt dat er onder de aanstormende dubbelresistente rassen, meerdere rassen zijn die goed presteren onder besmette omstandigheden. Daarbij
zitten ook rassen die daarnaast ook beschikken over aaltjesresistenties. Het
duurt echter nog een aantal jaren voor deze op de rassenlijst kunnen komen.
Ook broedt het IRS samen met kwekers en plantenziektenkundigen op een
manier om resistentie op de lange termijn te garanderen. Het IRS adviseert
bietentelers om percelen goed in de gaten te houden, zeker bij blinkers in
plekken of stroken. Noteer die locaties voor de volgende bietenteelt.

Verhoeven Gewasverzorging investeert in verwerking restvloeistoffen

INTERVIEW

Puntbelasting op alle
manieren voorkomen

De agrarische sector heeft de laatste jaren veel vooruitgang geboekt
als het gaat om het voorkomen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Toch zijn er op het vlak van
restvloeistoffen en het reinigen van spuitmachines nog verbeteringen
mogelijk. Jan Verhoeven van Verhoeven Gewasverzorging in Erp legt
uit hoe hij dit aangepakt heeft.
„Het reinigen van de spuitmachine op het veld kan leiden tot een piekbelasting in het oppervlaktewater”, realiseert loonspuiter Jan Verhoeven zich. „Zeker omdat wij veel spuiten voor derden,
wilden we daarvan af.” In gesprek met burgers merkt hij keer op keer dat er veel vragen leven
over gewasbescherming en milieu. „We willen er alles aan doen om voor onze klanten kwaliteit
te leveren. Daarbij hoort ook om op de best mogelijke manier om te gaan met restvloeistoffen
en reinigen van onze drie spuitmachines”, vertelt hij.
Jan Verhoeven en zijn zoon Marcel telen zelf ruim 300 hectare akkerbouwgewassen, samen
met de gewasverzorgingstak goed voor totaal 10.000 hectare spuitwerk per jaar. „Omdat we
ook in veel ‘dure’ tuinbouwgewassen werken, kunnen we ons geen reinigingsfouten permitteren”, legt Verhoeven uit.

Vul- en reinigingsplaats onder dak

Met de bouw van een nieuwe loods realiseerden de ondernemers direct een vul- en reinigingsplaats voor de spuitmachines onder dak. Door middel van een goot kunnen de spuitmachines
uitgeklapt binnen gereinigd worden. Alle vloeistoffen gaan via de goot direct in de tussenopslagtank van 35 kuub. Daarvandaan druppelt de restvloeistof in de speciale Phytobac. Dit
is een betonnen bak van 25 bij 3 meter, gevuld met teeltaarde en stro. „De overkapping zorgt
ervoor dat er geen regen in komt, en het bevordert de verdamping”, legt Verhoeven uit. Al
met al een investering van ruim € 30.000. Voor bedrijven met minder restvloeistoffen zijn
ook kleinere kant-en-klare kunststofbakken op de markt. De investering daarvoor bedraagt dan
maximaal € 10.000.

Bodemleven breekt middel af

De werking van de Phytobac is simpel. Druppelsgewijs worden de restvloeistoffen in de bak
aarde gedruppeld. Het water verdampt en het bodemleven breekt de gewasbeschermings-

Jan Verhoeven: „De overkapping van de Phytobac zorgt ervoor dat er geen regen in komt en het bevordert de verdamping.”

middelen af. Verhoeven verwacht iedere twee tot drie jaar de grond te moeten verversen. Deze
kan dan terug op het perceel worden gebracht. Ook besteedt Verhoeven Gewasverzorging
veel aandacht aan het voorkomen van restvloeistoffen. Standaard wordt op de drie spuiten
GPS gebruikt. Ook merkt hij op dat de fabrikanten van spuitmachines de laatste jaren grote
vorderingen hebben gemaakt. „We kunnen nu reinigen met veel minder water.”

Voedselvoorziening veilig stellen

Om snel te kunnen vullen investeerde de ondernemer in een voormenger van 800 liter. „Een
spuitmachine kan dan in tien minuten weer vertrekken”, is zijn ervaring. Ander voordeel van
deze installatie is de unit om de jerrycans van onder open te snijden, zodat het spuitmiddel
direct in de tank loopt. „Dat voorkomt morsen bij het vullen en verontreiniging door seals en
doppen”, stelt Verhoeven tevreden.
Samenvattend concludeert Verhoeven dat de nieuwe installaties prettig werken. „En we voorkomen op alle mogelijke manieren dat er gewasbeschermingsmiddelen in het milieu terecht
komen. En dat is belangrijk om als sector de middelen te mogen blijven gebruiken. Want alleen
met een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen we de voedselvoorziening overeind houden.”
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