Fruittelers werken aan schoon water
Praktijknetwerk
Peter Frans de Jong (PPO-Fruit), Marcel Wenneker (PPO-Fruit) & Jaco van Bruchem (NFO),
Herbert Momberg (Horizon), Adrie Boshuizen (Bodata)
Waterkwaliteit blijft achter
De concentratie van diverse gewasbeschermingsmiddelen in het
oppervlaktewater is te hoog om te kunnen voldoen aan de Europese
eisen (KRW). Dit komt onder andere doordat:
• De invoering van nieuwe emissiebeperkende maatregelen in de
praktijk achter blijft.
• Telers door residueisen een beperkt aantal middelen gebruiken die
dan veel vaker worden gespoten.
Een mogelijk gevolg is: wettelijke beperking van het maximale
aantal toepassingen van middelen en vergroting van teeltvrije zone.
De fruitteeltsector wil samen met de waterschappen en andere
betrokkenen deze normoverschrijdingen aanpakken.

Doel, opzet en ambitie
Het doel is om emissie sterk te beperken om zo de kwaliteit van het
oppervlaktewater in de gehele fruitsector sterk te verbeteren.
Dit wordt bereikt door samen met alle partners:
• (nieuwe) emissiebeperkende maatregelen te testen en in de
praktijk te optimaliseren,
• waarschuwingsmodellen beter te gebruiken en ze verder te
ontwikkelen.

Waterschappen en gewasbeschermingsproducenten ondersteunen
door mee te denken, te stimuleren en mogelijke oplossingen aan te
bieden.
De telers brengen de opgedane kennis over op andere telers en
voorlichters zodat de kennis breder wordt gebruikt.
Het is de ambitie om na drie jaar geen normoverschrijdingen
te hebben binnen de deelnemende groepen. Het aantal
overschrijdingen in de gehele sector moet in drie jaar gereduceerd
tot 50% ten opzichte van de huidige situatie.

Partners
• 5 groepen fruittelers (elk waterschapgebied 1 groep)
• Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)
• Onderzoek (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Plant Research
International, Horizon en Bodata)
• Gewasbeschermingsproducten (Makhteshim Agan, Certis,
Syngenta, BASF en Bayer)
• Gewasbeschermingsmiddelenhandel (Alliance, CAF en Vepaf)
• Spuitmachinefabrikanten (KWH, Munckhof en Hol)
• Waterschappen (Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap
Stichtse Eilanden, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap
Zuiderzeeland, Waterschap Schelde Stromen)

Vijf 5 telersgroepen gaan aan de slag in elk belangrijk
waterschapgebied. Een onderzoeker van PPO Fruit en een
voorlichter van de gewasbeschermingshandel begeleiden de
groepen.

Interesse dan opgeven via NFO of PPO
• Je kunt je opgeven bij Jaco van Bruchem (jvbruchem@nfofruit.nl,
0793681305) of Peter Frans de Jong (peterfrans.dejong@wur.nl,
0488 473744)

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 200, 6670 AE Zetten
Contact: marcel.wenneker@wur.nl &
Peterfrans.dejong@wur.nl
T (M) + 31 (0) 488 473745/473744
www.wageningenur.nl/ppo
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