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Inleiding___________________________________________________________________________________
Om het oppervlaktewater in Friesland schoon te houden wil Wetterskip Fryslân het
gebruik van emissiereducerende technieken in de landbouw stimuleren. Emissiereducerende technieken zijn spuitsystemen die bijvoorbeeld drift verminderen en/of
waarbij met lagere middeldosering gewerkt kan worden. Een goed voorbeeld hiervan is het sleepdoeksysteem (zie figuur 1). Met dit systeem kunnen telers een goede gewasbescherming realiseren en tegelijk de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen. Met het sleepdoeksysteem kan
een driftvermindering van 71 tot 99% worden behaald. Praktijkervaringen in het
Schoon Waterproject met deze techniek wijzen op een sterke reductie in middelgebruik en milieubelasting (Gooijer & Leendertse, 2006).
Op verzoek van Wetterskip Fryslân hebben CLM en DLV Plant in november 2008 het
sleepdoeksysteem gedemonstreerd op proefboerderij Kollumerwaard (Gooijer et
al., 2008). Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben twee Friese akkerbouwers
een sleepdoeksysteem aangeschaft. Om te zorgen dat het systeem meteen optimaal wordt gebruikt, heeft het waterschap CLM en DLV Plant gevraagd de ondernemers te begeleiden, de resultaten te monitoren en hierover breed te communiceren.
In hoofdstuk 2 beschrijven we de werkwijze. De resultaten van de monitoring en de
berekening van de kosteneffectiviteit van de sleepdoek komen in hoofdstuk 3 aan
de orde. In hoofdstuk 4 geven we aan welke communicatieactiviteiten hebben
plaatsgevonden. In hoofdstuk 5 tenslotte zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.

Figuur 1: de sleepdoek zorgt voor een effectieve bespuiting met minder middel, meer spuitbare uren en een betere indringing in het gewas.
Dat leidt tot lagere middelkosten bij telers en minder emissie naar het
oppervlaktewater (bron: www.sleepdoek.nl)
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Werkwijze_______________________________________________________________________________
2.1 Werving
Tijdens de demonstratiebijeenkomst zelf en in de communicatie achteraf zijn akkerbouwers opgeroepen zich te melden als zij een sleepdoeksysteem wilden aanschaffen. Drie akkerbouwers hebben zich gemeld bij het waterschap.
Met twee van hen is een persoonlijk gesprek gevoerd en de andere akkerbouwer is
telefonisch benaderd. Tijdens deze gesprekken hebben we de voordelen van werken met de sleepdoek en deelname aan het project doorgesproken. Ook hebben we
gepolst welk bedrag aan cofinanciering ongeveer nodig was om de akkerbouwers
over de streep te trekken.
Twee akkerbouwers hebben uiteindelijk begin 2009 een sleepdoeksysteem gekocht
en hebben hier het hele teeltseizoen mee gespoten. Voor deze twee ondernemers
hebben we een financieringsregeling gefaciliteerd. In samenspraak met het waterschap is de hoogte van cofinanciering vastgesteld.

2.2 Begeleiding telers
De twee akkerbouwers zijn gedurende het seizoen begeleid door adviseurs van DLV
Plant. Zij hebben vooraf een plan van aanpak met hen opgesteld over de spuitstrategie voor 2009 (o.a. doseringsverlaging en watergebruik). Tijdens het seizoen
hebben de adviseurs nogmaals een bezoek gebracht aan de akkerbouwers om de
stand van zaken door te spreken. Aan het einde van het seizoen zijn de spuitgegevens van 2008 en 2009 verzameld.

2.3 Monitoring
Tijdens en na afloop van het seizoen zijn de ervaringen van de akkerbouwers met
het sleepdoeksysteem geëvalueerd. Om naast hun ervaringen met het systeem ook
meetbare resultaten te krijgen, hebben we het bestrijdingsmiddelengebruik in 2009
(met de sleepdoek) vergeleken met dat van 2008 (conventioneel systeem). Dit
doen we door de milieubelasting te berekenen m.b.v. de CLM-milieumeetlat. Op
basis van de middeleigenschappen (afbraaksnelheid, giftigheid), de dosering, het
driftpercentage, de hoeveelheid organische stof in de bodem en het toepassingstijdstip berekent de milieumeetlat zogenaamde milieubelastingpunten voor oppervlaktewater, grondwater en bodemleven. Per bespuiting is de norm voor waterleven
10 milieubelastingpunten (mbp), voor grondwater en bodem is dat 100 mbp.
Naast middelgebruik gaan we ook in op de kosteneffectiviteit van het sleepdoeksysteem. Hiervoor berekenen we de terugverdientijd van de sleepdoek door de aanschafkosten te delen door het de kostenreductie.

2.4 Praktijkproef Kollumerwaard
Aanvullend op het begeleiden van de akkerbouwers en monitoren van de resultaten
is er een praktijkproef aangelegd op proefboerderij Kollumerwaard. Een perceel
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suikerbieten is deels bespoten met een conventionele spuit en deels met het sleepdoeksysteem. Om een goede vergelijking te kunnen maken is de conventionele
spuit uitgerust met 75%-driftreducerende doppen (type XR11005). Bij de sleepdoek wordt ongeveer eenzelfde driftpercentage gerealiseerd door het doek als
windscherm en de kortere afstand tussen spuitdoppen en gewas. Hierdoor kan met
de sleepdoek met doppen met een fijnere druppel worden gespoten (type
XR11002). Met beide systemen is met 250 l water gespoten. Bij het conventionele
systeem was de spuitdruk 2 bar en bij de sleepdoek was dat 3 bar.
Er is vrij laat in het seizoen besloten tot een praktijkproef. Er is geen sprake van
een echte proef, maar om de werking van het sleepdoeksysteem te ervaren, heeft
de proefboerderij verschillende behandelingen toegepast met een conventioneel
systeem en het sleepdoek systeem. Daarbij is gekozen voor een bespuiting met het
middel Opus Team. Een middel ter bestrijding van aantasting door bladvlekkenziekten veroorzaakt door o.a. Cercospora beticola en roest (Uromyces betae). Met beide spuitsystemen is een bespuiting met volle dosering uitgevoerd (1,0 l/ha Opus
Team) en een dosering van 70% van de adviesdosering (0,7 l/ha). Ter controle is
ook een deel van het perceel onbehandeld gebleven.
De banen zijn half augustus bespoten. Na ongeveer negen weken is het resultaat in
het veld gemonitord. Hiervoor hebben de adviseurs van DLV Plant per behandeling
steeds 50 planten bekeken en gescoord op Cercospora- en roestvlekken.

2.5 Communicatie
Tijdens de looptijd van het project is op verschillende manieren gecommuniceerd:
•
Twee artikelen in de Veldpost (serie Toen & Nu)
•
Een interview met een van de akkerbouwers in het Agrarisch Dagblad van
22 oktober 2009
•
Een interview met een van de akkerbouwers en CLM in de agrarische
nieuwsbrief van het waterschap
•
Een interview met een van de akkerbouwers in een nieuwsbrief van waterschap Brabantse Delta, verspreid onder telers in West-Brabant
•
Demonstratie van het sleepdoeksysteem van één van de Friese akkerbouwers tijdens een demonstratie in Eenrum (Groningen). Eén van de telers
was ook aanwezig tijdens deze demonstratie om zijn ervaringen te delen.
Alle communicatie-uitingen zijn opgenomen in bijlage 1.
Toekomstige communicatie:
•
De resultaten uit deze rapportage worden breed gecommuniceerd d.m.v.
een persbericht naar vakbladen en regionale pers.
•
Eén van de telers zal tijdens een bijeenkomst van LTO en het waterschap
zijn ervaringen met het sleepdoeksysteem toelichten.
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Resultaten _____________________________________________________________________________

3.1 Middelgebruik
Door de kortere afstand tussen spuitdop en gewas en de sterke driftreductie kunnen gebruikers van het sleepdoek met lagere middeldosering werken (met een
vergelijkbaar resultaat). Akkerbouwers en loonwerkers in Brabant zeggen 15 tot
25% minder middel te kunnen gebruiken.
Door het bestrijdingsmiddelengebruik van de Friese akkerbouwers van 2008 (conventioneel systeem) te vergelijken met dat van 2009 (sleepdoek) kijken we of ook
in Friesland minder middel is gebruikt door gebruik van het sleepdoek. Omdat het
gaat om twee telers en de resultaten van twee jaar kunnen de verschillen niet alleen aan het sleepdoek worden toegerekend. Factoren als de weersomstandigheden
en perceelomstandigheden zijn ook van invloed op het middelgebruik.
Om het effect van het sleepdoek eruit te destilleren, combineren we de kwantitatieve gegevens met de ervaringen van de telers.
Tabel 3.1: gewasareaal, gemiddelde hoeveelheid werkzame stof en de gemiddelde afname
van de milieubelasting van het oppervlaktewater in 2008 (conventioneel systeem) en 2009
(sleepdoeksysteem) van de twee akkerbouwbedrijven.
Areaal

Teler 1

Teler 2

Totaal
graszaad
pootaardappelen
suikerbieten
wintertarwe
Totaal
pootaardappelen
suikerbieten
wintertarwe
zaaiui

2008
69
6
22
10
31
98
80
15

Gem. kg werkzame
stof/ha

2009
68
6
22
10
30
119
80
15
20
4
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2008
5,8
0,9
13,0
3,9
2,1
3,7
2,6
7,8
10,9

2009
4,4
1,5
9,6
3,0
1,6
3,9
2,6
6,8
4,2
18,0

Afname kg Gem. milieubelasting
w.s./ha
oppervlaktewater
(mbp/ha)

25%
-74%
26%
23%
27%
-7%
1%
13%

2008
187
10
214
32
252
228
262
63

-66%

131

2009
44
8
70
7
45
14
4
53
9
101

Afname mbp
opp.water

76%
22%
67%
79%
82%
94%
99%
17%
23%

Milieubelasting waterleven
De milieubelasting van het oppervlaktewater wordt bepaald door de giftigheid van
een middel voor waterorganismen en het percentage drift van de gebruikte toepassingstechniek. Het standaard driftpercentage is 1%. Voor de sleepdoek is gerekend
met 0,28% omdat dit systeem een driftreductie heeft van 72 tot 99% (Stallinga et
al, 2003). De ondergrens van 72% driftreductie is aangehouden. In de praktijk kan
de afname in milieubelasting voor het oppervlaktewater dus nog hoger zijn.
Bij beide telers is de milieubelasting van het oppervlaktewater flink afgenomen:
resp. 76 en 94%. Ook voor de verschillende gewassen is de milieubelasting van het
oppervlaktewater sterk verminderd (tabel en figuur 3.1). Deze afname is grotendeels te danken aan de directe driftreductie door gebruik van het sleepdoek (minimaal 72% driftreductie). Maar ook het gebruik van lagere middeldoseringen (door
gebruik van de sleepdoek) draagt hier aan bij. Bij pootaardappelen van teler 2 is
het verschil zo groot omdat het middel Reglone (werkzame stof diquat dibromide)
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in 2008 wel en in 2009 niet is toegepast. Dit middel heeft een hoge milieubelasting
voor oppervlaktewater.
De milieubelasting per gewas verschilt tussen de telers. Dit is het gevolg van middelkeuze.
Teler 1 heeft minder kg werkzame stof per hectare toegepast in 2009, bij teler 2 is
de hoeveelheid werkzame stof per ha juist iets toegenomen. Dit heeft echter geen
gevolgen gehad voor de milieubelasting.

Figuur 3.1: milieubelasting (milieubelastingpunten/ha) van de gewassen van beide telers over
2008 (conventioneel spuitsysteem) en 2009 (sleepdoeksysteem).

Hoeveelheid middel
De hoeveelheid middel die de telers hebben toegepast is weergegeven als kg werkzame stof per ha. Hieronder bespreken we per gewas de resultaten, waarbij spuitgegevens en ervaringen van de telers gecombineerd worden om het effect van het
sleepdoek te bepalen.
Pootaardappelen
In pootaardappelen is het middelgebruik van teler 2 nagenoeg gelijk gebleven en
heeft teler 1 beduidend minder middel (26%) gebruikt. Deze afname in middelgebruik komt grotendeels door de lage phytophthoradruk in 2009 t.o.v. 2008.
Ook gebruik van het sleepdoek heeft bijgedragen aan de afname. Beide telers geven aan dat ze door gebruik van het sleepdoek met duidelijk lagere dosering gespoten hebben: Infinito 0,8 l/ha i.p.v. 1,2 l/ha, Curzate 1,8 l/ha i.p.v. 2,0 l/ha en
Revus 0,4 l/ha i.p.v. 0,5-0,6 l/ha. Een afname van respectievelijk 48%, 40% en
27%.
Tijdens de demonstratie op proefboerderij Kollumerwaard (nov 2008) uitten de
aanwezige akkerbouwers hun zorg over versleping van bacterie- en virusziekten
met de sleepdoek. Die vrees is volgens de huidige gebruikers ongegrond: “Ik ben
helemaal niet bang voor versleping van bacteriën en virussen. Veel telers denken
dat je met het sleepdoek echt door het gewas rost, maar dat is niet het geval. Je
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raakt alleen de toppen van het gewas. Bacterieaantasting zit onderin het gewas en
daar kom je helemaal niet met het sleepdoek”.
Suikerbieten
Beide telers hebben met het sleepdoek flink minder middel gebruikt dan het jaar
ervoor. Teler 1 heeft de dosering BOGT (Betanal, Olie, Goltix en Tramat) met 40%
verlaagd (0,3 l/ha i.p.v. 0,5 l/ha). Teler 2 heeft o.a. gewerkt met een lagere dosering ethofumesaat.
Wintertarwe
Wintertarwe is alleen door teler 1 in zowel 2008 als 2009 geteeld. Ook in dit gewas
heeft de teler een flinke middelreductie behaald. Hij heeft gemiddeld 27% minder
middel gebruikt en de milieubelasting is met 82% afgenomen. Dit komt o.a. door
een 20% lagere dosering van het herbicide Azur (2 l/ha i.p.v. 2,5 l/ha) en een 25%
lagere dosering van het fungicide Opus Team (0,75 l/ha i.p.v. 1 l/ha).
Zaaiui
Alleen teler 2 heeft zaaiuien geteeld. In 2009 heeft hij gemiddeld meer middel gebruikt dan in 2008. Dit komt door extra bespuitingen tegen onkruiden (o.a. varkensgras). De teler heeft met het sleepdoek in zaaiuien niet met lagere doseringen
gewerkt.
Graszaad
In graszaad is in 2009 meer middel toegepast dan in 2008. Dit komt door de toepassing van herbiciden (o.a. mcpa) tegen Duist. De teler geeft aan: “In 2008 had ik
een duistarm perceel en in 2009 een duistrijk perceel. Ik heb in 2009 toch heel
minimaal middel gebruikt met uitstekende resultaten.”

3.2 Ervaringen telers
Waarom een sleepdoek?
Als reden voor aanschaf van de sleepdoek noemen de telers de volgende:
•
het waait vaak aan de kust en het sleepdoek is minder windgevoelig, hierdoor hebben de telers meer spuitbare dagen;
•
met het sleepdoek kun je met minder water spuiten, dat scheelt tijd omdat
ze minder vaak de watertank hoeven vullen;
•
minder drift in verband met de nabijheid van een dorp;
•
de demonstratie op proefboerderij Kollumerwaard met de toelichting van
sleepdoekgebruiker de Koeijer heeft de laatste twijfels weggenomen.
Werkt het?
Beide telers geven aan erg tevreden te zijn met het systeem.
Teler 1 geeft aan dat hij al met flink lagere doseringen heeft gewerkt. “Misschien
zijn we soms zelfs nog te bang en kunnen met nog lagere doseringen toe. Het resultaat was goed. Ik heb minder middel gebruikt, dat scheelt ook in de kosten. Je
kunt met het sleepdoek ook vlotter spuiten; je presteert meer op een dag en dat
geeft rust”.
Ook teler 2 is de sleepdoek goed bevallen, er treedt veel minder drift op bij de bespuiting en het spuitbeeld is mooier. Hij heeft nog niet veel met lagere doseringen
‘gespeeld’. Alleen bij de bestrijding van phytophthora heeft hij bewust lagere doseringen ingezet. Een verbeterpunt voor de sleepdoek is volgens teler 2 een revolver
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dophouder i.p.v. een enkele dophouder. Met een revolver dophouder kan mits nodig ook een andere dop met grovere druppel makkelijk worden voorgedraaid.
Versleping bacterie- en virusziekten?
Beide telers geven aan niet bang te zijn voor versleping van bacterie- en virusziekten door het sleepdoek. “Ik gebruik het sleepdoek in alle gewassen en heb geen
schade of beschadigingen in de gewassen gezien, ook niet in het kiemplantstadium.” “Je hangt ook nooit meer met je spuitdoppen in het gewas, daar zorgt het
doek voor”.
Reacties omgeving
Eén teler krijgt regelmatig bezoek van collega’s die willen kijken hoe het systeem
werkt en vragen of het hem bevalt.
Ook volgens de andere teler krijgt het sleepdoek in de regio meer bekendheid. Dit
komt onder andere door artikelen in Veldpost, Agrarisch Dagblad en de nieuwsbrief
van het waterschap. De teler wordt hier door zijn collega’s ook op aangesproken.

3.3 Praktijkproef Kollumerwaard
Ook op proefboerderij Kollumerwaard is ervaring opgedaan met het werken met het
sleepdoek. Een perceel suikerbieten is deels bespoten met een conventionele spuit
en deels met het sleepdoeksysteem. Hierbij is het middel Opus Team ingezet; een
fungicide ter voorkoming van aantasting door schimmelziekten.
Per behandeling zijn steeds 50 planten gemonitord op bladvlekken veroorzaakt
door Cercospora en Roest. Hierbij is de volgende schadeschaal aangehouden:
Tabel 3.2: schadeschaal van roest en cercospora
Waarde
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5

Betekenis
No diseased leaves
One rust-spot infew leaves
About 50% of the external leaves show 1 to 20 rust-spots
About 50% of the external leaves show 20 to 100 rust-spots
About 100% of the external leaves show many rust-spots
Few leaves (2-4) have small green-yellow surface under the
rust-spots
Old leaves shows little green-yellow areas of 1-2 cm of
diameter under the rust-spots
Few external leaves shows green-yellow areas

4

100%. The green-yellow area under the rustspots became
necrotic

4,5

100% the green-yellow area under the rust-spots became
necrotic

5

All the leaves shows severe infections

In tabel 3.3 zijn de gemiddelde waarden van 50 gemonitorde planten weergegeven.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het om het resultaat van één bespuiting gaat.
De resultaten geven alleen de specifieke situatie van dat moment weer. Uit de
praktijkproef blijkt dat het verschil tussen sleepdoek en een conventioneel systeem
minimaal is. Met beide systemen kan –onder goede omstandigheden- de dosering
verlaagd worden met behoud van een goed resultaat.
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Tabel 3.3: gemiddelde waarden van 50 planten van schade
door Roest en Cercospora bij verschillende behandelingen
Gemiddelde
waarde Roest

Gemiddelde
waarde
Cercospora

Conventioneel 1 l/ha

0,11

0,04

Sleepdoek 1 l/ha

0,26

0,06

Behandeling

Conventioneel 0,7 l/ha

0,10

0,05

Sleepdoek 0,7 l/ha

0,11

0,01

Onbehandeld

1,43

0,15

Figuur 3.2: sleepdoek in actie tijdens de praktijkproef op proefboerderij Kollumerwaard.

3.4 Kosteneffectiviteit
De kosten van bespuitingen zijn zowel afhankelijk van de middelkeuze als de toegepaste dosering. Een afname in hoeveelheid toegepast middel is daardoor niet
direct te vertalen naar een kostenafname. Teler 1 heeft in 2009 bijvoorbeeld een
flinke middelreductie behaald (25%), terwijl de afname in kosten relatief laag is
(1%). Dit komt o.a. door gebruik van andere (duurdere) middelen in 2009 in pootaardappelen (Reglone) en suikerbieten (Opus Team).
Bij teler 2 is de situatie omgekeerd. Hij heeft in 2009 7% meer middel gebruikt,
maar de kosten zijn met 10% afgenomen. Vooral in de pootaardappel zijn de gemiddelde kosten per hectare verminderd in 2009. Dit komt door de inzet van wat
duurdere middelen in 2008.
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Tabel 3.3: middelkosten (totaal en per ha) van beide telers in 2008 (conventioneel
systeem) en 2009 (sleepdoeksysteem).
Totale middelkosten
2008
2009

Gem. middelkosten per ha
2008
2009

Teler 1

12.723

12.536

186

184

Teler 2

39.431

35.569

402

299

Gebruik van lagere doseringen kan voor een flinke vermindering van de middelkosten zorgen. Teler 1 heeft bijvoorbeeld in suikerbieten de dosering BOGT verlaagd
van 0,5 l/ha naar 0,3 l/ha. Per bespuiting scheelt dat 14,-/ha. Een perceel suikerbieten wordt gemiddeld 4x per jaar gespoten: 56,-/ha. De teler heeft 10 ha suikerbieten zodat het voordeel voor hem voor suikerbieten dit jaar 560,- is.
Doordat de middelkosten gemiddeld lager zijn bij gebruik van een sleepdoek, verdient dit systeem zich over het algemeen snel terug. Dit is onder andere afhankelijk
van de breedte van de veldspuit (en het sleepdoek) en het te bespuiten areaal.
Teler 2 heeft 10% bespaard op zijn middelkosten. Bovendien is een deel van het
sleepdoek door het waterschap gefinancierd. Als we de aanschafkosten (sleepdoek
24 meter) delen door de opbrengsten uit verminderde middelkosten heeft teler 2
het sleepdoek na ongeveer 2 jaar terugverdiend. Zonder cofinanciering door het
waterschap zou dit een half jaar langer duren.
Teler 1 heeft nog weinig kostenreductie behaald. Sleepdoekgebruikers in NoordBrabant die al meerdere jaren met de techniek werken, geven aan zeker 10% op
de middelkosten te besparen. Uit een onderzoek naar het middelgebruik in aardappel van deze telers blijkt dat de kostenreductie in dit gewas zelfs 20% is (Gooijer
en Leendertse, 2006).
Ervan uitgaande dat teler 1 het volgende seizoen ook een middelenreductie van
10% kan halen, is de terugverdientijd van het sleepdoeksysteem in zijn geval ongeveer 8 jaar zijn. Bij een middelreductie van 20% is dat ongeveer 4 jaar.

Figuur 3.3: gemiddelde middelkosten ( per hectare) per gewas van beide telers
9

4

Conclusies en aanbevelingen _____________
4.1 Conclusies
1. De werving van akkerbouwers die aan de slag willen met het sleepdoek is
geslaagd. Zelf het systeem in werking zien en ervaringen horen van collega’s die de techniek al een aantal jaar gebruiken zijn daarbij cruciaal. Twee
telers hebben het systeem aangeschaft en in 2009 op het hele bedrijf ingezet in vijf gewassen (pootaardappelen, suikerbieten, wintertarwe, zaaiuien
en graszaad).
2. De telers zijn tevreden over het sleepdoek. Het spuitresultaat is in alle gewassen goed, het sleepdoek zorgt voor sterk verminderde drift (> 72%) en
is arbeidstechnisch voordelig (meer spuitbare uren, minder vaak water bijvullen).
3. De milieuwinst voor het oppervlaktewater door gebruik van het sleepdoek is
aanzienlijk (76% en 94%). Dit wordt met name veroorzaakt door de sterke
vermindering van drift bij gebruik van het sleepdoek in combinatie met verlaging van de doseringen.
4. Met name in suikerbieten en pootaardappelen hebben de telers met lagere
doseringen gewerkt. Ook dit zorgt (samen met de driftreductie) voor flinke
milieuwinst en veelal verlaagde middelkosten voor de teler (voor teler 2
bijvoorbeeld 26% in pootaardappelen). Het ligt in de verwachting dat beide
telers gedurende de volgende teeltseizoenen met nog lagere doseringen
gaan spuiten. Het eerste seizoen is het toch uitproberen en vertrouwd raken met het systeem.
5. Uit de beperkte praktijkproef op proefboerderij Kollumerwaard blijkt dat
zowel met een conventioneel systeem als met het sleepdoek een goed bespuitingsresultaat is gerealiseerd bij een schimmelbespuiting. Bij beide systemen was het resultaat met een verlaagde dosering ook goed. Voor een
goede vergelijking zou een proef over het gehele teeltseizoen moeten lopen. Daarbij kunnen dan bijvoorbeeld ook waterkwaliteitsmetingen uitgevoerd worden.
6. De techniek heeft door de demonstratie, de werking van twee systemen in
Friesland en de communicatie erover in de vakbladen meer bekendheid gekregen. Gedurende het project zijn verschillende berichten over het sleepdoek in Friesland in de vakbladen verschenen. Deze berichten zorgen –
samen met de aanwezigheid van twee sleepdoeksysteem in de provinciedat meer telers het sleepdoek kennen. Ook naar aanleiding van deze rapportage zal gecommuniceerd worden.

4.2 Aanbevelingen
We bevelen aan te stimuleren dat meer akkerbouwers en loonwerkers in Friesland
met het sleepdoek gaan werken – wat de kwaliteit van het oppervlaktewater ten
goede komt -. Dit kan door ook in 2010 het systeem te blijven stimuleren. Dit kan
op verschillende manieren:

10

•

•

Het opstellen van een subsidieregeling vanuit het waterschap waarbij telers
een deel van de aanschafkosten vergoed krijgen en gedurende het eerste
seizoen advies krijgen over optimaal gebruik van het systeem.
Communicatie over de toepassing van het systeem door de twee Friese akkerbouwers en door de adviseurs. Ervaringen van collega’s werken veruit
het beste om telers te overtuigen van de meerwaarde van het sleepdoek.
o Door de twee huidige sleepdoekgebruikers in Friesland nog een seizoen te volgen, kan ook in 2010 over hun ervaringen en resultaten
worden gecommuniceerd. Dit kan door hen uit te nodigen tijdens
bijeenkomsten (van LTO, studieclubs, enz) over hun ervaringen te
vertellen. Of door artikelen in de regionale- en vakpers. Of door
korte filmpjes op o.a. de website van het waterschap en Youtube.
o Met kleine groepjes geïnteresseerde telers gaan kijken bij een van
de sleepdoekgebruikers.

Tenslotte bevelen we aan na te gaan of ook andere technieken of maatregelen die
het gebruik en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen verminderen, gestimuleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld de inzet van luchtondersteuning of luchtvloeistof-doppen en het gebruik van Beslissings Ondersteunende Systemen zoals Gewis.
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