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V

oor de gewasbescherming in vaste
planten gelden dezelfde problematische regels als voor de andere kleine teelten. Er zijn vrij weinig middelen voor
de vaste planten beschikbaar en deze weinige middelen gaan vrij snel slechter werken.
We hebben dus steeds weer opnieuw een probleem met een kwaal die net opgelost leek.
Om ons heen zijn allerlei goede middelen
beschikbaar voor de grote teelten, maar door
de vreemde wetgeving mogen wij deze niet
gebruiken. Het is begrijpelijk dat de verleiding
vrij groot is om deze middelen toe te passen,
zeker als je er bij stil staat dat een enkele keer
een goed middel spuiten veel minder belastend voor het milieu is dan steeds maar weer
achterhaalde middelen gebruiken. Eigenlijk
zorgt de gecompliceerde regelgeving hier
direct voor vervuiling, waar de telers vervolgens weer de schuld van krijgen. Het is dus
belangrijk dat deze argumenten steeds in de
lopende discussies worden gebruikt. We willen wel, maar mogen en kunnen niet! Voorlopig kunnen we er alleen maar aan werken dat
de goede middelen langer goed blijven. Om dit
te bereiken zijn er een aantal spelregels die in
acht genomen kunnen worden.

STERKE PLANT
Dat het telen van een sterke plant ziekten voorkomt is een waarheid als een koe. Toch wordt
dit gegeven door fabrikanten van allerlei plant-

versterkende middelen misbruikt om u te doen
geloven dat hun middelen de oplossing bieden. Zelfs als middelen plantversterkend werken zijn ze alleen maar een aanvulling op de
gezonde teelt, dus als extra. Als ze zo gebruikt
worden is er helemaal niets mis mee. Als er
echter alleen naar de middeltjes wordt gekeken als oplossing voor problemen en basiszaken als bodem en bemesting worden vergeten
is dat het paard achter de wagen spannen. Een
sterke plant begint met een goede structuur
en een goede bemesting. Hoeveel telers hebben niet hun bemesting, op advies van wie dan
ook, aangepast zonder dat er een goed grondmonster beschikbaar is. Dit is altijd tasten in
het duister. Als je dan ook nog weet dat als er
iets mis is, de middeltjes het beste werken, dan
is de kern van het probleem duidelijk. Voor de
korte termijn kunnen plantversterkende middelen best wel soelaas bieden, maar zie het
als een pleister op de wond. Je zegt dan toch
ook niet dat je gerust in je vinger kunt snijden,
zolang er maar pleisters beschikbaar zijn. Het
meespuiten van bladmeststoffen of misschien
wel het gewoon wat bitterzout bij de bespuiting doen, geeft al een sterker blad dat minder gevoelig is voor schimmels. Toch blijft een
goed begin, met een goede grond en sterk uitgangsmateriaal, samen met een juiste bemesting de enige manier om een sterke plant te
telen. Als je dit dan nog verder kunt verbeteren
met plantversterkers is dat alleen maar gunstig,
maar zie het niet als de totaaloplossing.

VOORKOM RESISTENTIE
Hoewel we steeds meer proberen een weerbare plant te telen, zullen er voorlopig nog

omstandigheden zijn die om gewasbescherming vragen. Niet alle ziekten zijn op dit
moment volledig uit te sluiten zonder middelen. Wel is het zaak om zo weinig mogelijk te
gebruiken. Op dit moment zijn er een aantal
schimmelbestrijdingsmiddelen die erg goed
werken. Deze worden dan ook met goed resultaat ingezet. Het lijkt er op dat deze middelen
ook preventief een goed effect hebben. Probleem is echter dat deze middelen vrijwel allemaal in de hoek van de resistentiegevoelige
middelen zitten. Na een aantal keer gebruik
zal de werking afzwakken of geheel verdwijnen. Door het gebruik van deze middelen te
beperken tot curatieve toepassingen, dus als
er een bepaalde ziekte moet worden bestreden, kunnen deze middelen ons nog lang helpen met een gezonde teelt. Voordat deze ziekte er in zit moet worden gewerkt met middelen
die niet resistentgevoelig zijn, samen met de
bladmeststoffen en of plantversterkers om de
plant gezond te houden. Alleen op deze manier
kunnen we met het beperkte pakket middelen
dat beschikbaar is de toekomst in. Als we de
beschikbare middelen door slecht gebruik verknoeien, hebben we inderdaad een groot probleem.

ZUINIG ZIJN
Door goed op te letten en verder te kijken dan
alleen het oplossen van de korte termijnproblemen, kunnen we best wel de toekomst in.
Natuurlijk moeten we blijven vechten voor een
goed en gezond middelenpakket, maar voordat het zover is zullen de gewassen ook gezond
moeten blijven. Of dit lukt hangt veel meer van
uzelf af dan van de regelgeving.
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