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Nieuw in de
Milieumeetlat
Nieuwe fungiciden
zoals Vertisan en
Treoris met toepassing in de granen
tegen roest en Fontelis in appel, peer en vruchtbomen
tegen echte meeldauw en schurft zijn opgenomen in de
Milieumeetlat. Deze middelen bevatten onder andere
de nieuwe werkzame stof penthiopyrad. De middelen hebben een licht verhoogde milieubelasting voor
grondwater. Voor waterleven is de milieubelasting laag bij
toepassing van driftreducerende maatregelen. Voor bijen
vormen de middelen geen probleem.
Vergroening
Nieuwe microbiologische middelen tegen schimmels
zoals Serenade hebben een lage milieubelasting. Ook het
microbiologische rupsenmiddel Turex kent een nieuwe
toelating. Ook dit middel heeft een lage milieubelasting.
De vergroening van het middelenpakket gaat langzaam
maar zeker verder.
Keuze van het minst milieubelastende middel
Met de actualisatie is de Milieumeetlat helemaal up-todate voor het nieuwe gewasbeschermingsseizoen. Alle
middelen die het Ctgb (College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden) de afgelopen maanden heeft toegelaten zijn opgenomen. Met
de Milieumeetlat kunnen telers en adviseurs middelen
vergelijken op milieubelasting voor waterleven, bodemleven, uitspoeling naar grondwater en schadelijkheid voor
nuttige organismen zoals bijen. Op deze manier kan de
gebruiker kiezen voor een middel met lage milieubelasting.

bedrijf en BIOCOMES-partner e-nema erin geslaagd om
nematoden te ‘veredelen’. Ze hebben de wormpjes geselecteerd op hun eigenschap om de larven van de maïswortelkever effectief aan te kunnen vallen. Daarnaast
hebben ze de nematoden ook geselecteerd op hitte- en
droogtetolerantie, waardoor ze straks makkelijker als
gewasbeschermingsmiddel kunnen worden ingezet”.
Vervangen van synthetische middelen
Van de elf producten op het programma van BIOCOMES,
zijn de nematoden van e-nema het verst gevorderd richting een concreet commercieel product. “Het is bij uitstek
een voorbeeld van geïntegreerd pestmanagement”, stelt
Köhl. “Op dit moment worden met name neonicotinoïden ingezet tegen de maïswortelkever. Het zou dus mooi
zijn als er via dit project een biologisch alternatief komt
tegen deze schadelijke kevertjes”.
Schimmel
Het BIOCOMES-team van Köhl is zelf onder andere betrokken bij de selectie van schimmels die als antagonist
kunnen worden ingezet tegen meeldauw in graan. “We
zijn in Wageningen begonnen met ongeveer duizend isolaten van schimmels. Die zijn gescreend op onder andere
droogtetolerantie. De 185 isolaten die toen overbleven
hebben we geïnoculeerd op graan met meeldauw. Inmiddels hebben we tien verschillende schimmels gevonden
die wellicht de moeite waard zijn om verder te ontwikkelen tot meeldauwbestrijders”.
Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoek
In het meeldauwproject werken Köhl en collega’s samen
met Duitse en Zweedse bedrijven en onderzoeksinstellingen. “Dat is ook de grote waarde van dit project”, benadrukt Köhl. “Door de samenwerking tussen private en
academische partijen is inhoudelijke winst te boeken op
de weg naar geïntegreerd pestmanagement”.

Bron: Nieuwsbericht CLM, 22 maart 2016

Biologische bestrijding met veredelde nematoden
en slimme schimmels
BIOCOMES is het Europese project waarin bedrijven
en onderzoeksinstellingen samenwerken om nieuwe
biologische gewasbeschermingsmiddelen op de markt
te krijgen. Op die manier wil de EU Integrated Pest
Management (IPM) stimuleren. We zijn nu na twee jaar
halverwege het project en hebben al enkele concrete
successen geboekt, zegt de coördinator van BIOCOMES,
dr. Jürgen Köhl, onderzoeker fytopathologie bij Wageningen UR.
Selectie op aanvalskracht
Eén van de elf producten waaraan wordt gewerkt binnen
BIOCOMES is een nematode die kan worden ingezet
tegen de larven van de maïswortelkever. Köhl: “Samen
met universiteiten op de Azoren en in Israël, is het Duitse
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Het door de EU met negen miljoen gesubsidieerde project BIOCOMES loopt nog tot eind 2017. “Aan het eind
van die periode zullen er zeker niet voor alle deelprojecten concrete producten op het schap liggen, maar we
zetten wel betekenisvolle stappen in de goede richting”.
Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR, Plant research International (PRI), 10 maart 2016

Beeldenbank met ziekten en plagen op nummer
drie meest gebruikte akkerbouw-apps
Dat ziekten, plagen en onkruiden belangrijke onderwerpen zijn voor akkerbouwers, blijkt uit de top 3- positie van de app van de ‘Beeldenbank ziekten, plagen en
onkruiden’ in de lijst van populairste akkerbouw-apps,
volgens Akkerwijzer. De beeldenbank-app is ontwikkeld
met kennis van Wageningen UR.
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De ‘Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden’ is via
Groen Kennisnet al jaren veel geraadpleegd met in 2015
ongeveer 170.000 bezoekers. Het gebruik van de beeldenbank hangt sterk samen met het groeiseizoen, met
een piek in juni en juli. De app geeft toegang tot beelden
en beschrijvingen van de ziekten, plagen, onkruiden en
natuurlijke vijanden, die in de beeldenbank zijn opgenomen. De app laadt alle beelden als miniatuurweergaven.
Bij het opvragen van gedetailleerde informatie, zijn de
beelden in groter formaat te bekijken.

perceelskeuze, teelt, rooien, spoelen en bewerken. Er is
aandacht voor de handel, de export, de teelt en ziekten
en plagen. De website werkt als in een prezi. Je klikt op
een onderdeel en de site leidt je naar onderliggende
informatie.
Als je op ziekten klikt, wordt je doorverwezen naar de
Beeldenbank gewasbescherming van Groen Kennisnet.
Als onderdeel van het project is in die beeldenbank het
overzicht van aantastingen in de lelies geactualiseerd en
uitgebreid. Bij andere onderdelen wordt je doorverwezen
naar factsheets, overzichten met bronnen, publicaties of
artikelen die opgenomen zijn in Bloembollenweb.
De site is ontwikkeld door Wageningen UR, in samenwerking met KAVB, Anthos, LTO Glaskracht en BKD. Dit initiatief is medegefinancierd door de Topsector Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen.

Schubrot en bolrot in lelie, veroorzaakt door Fusarium en/of
Cylindrocarpon. Foto: Beeldenbank gewasbescherming.

Goede, betrouwbare en actuele informatie
“Wat een mooi resultaat voor de app die ontstaan is
vanuit een onderwijsbehoefte naar goede en betrouwbare informatie!”, aldus Gera van Os, vanuit Wageningen
UR betrokken bij de beeldenbank. “Het bestand wordt
elk jaar aangevuld door de verschillende partners met
nieuwe gewas-ziekte combinaties. Toen de praktijk vorig
jaar vroeg om meer plaatjes en informatie over lelies,
heeft Wageningen UR deze informatie toegevoegd als onderdeel van het project Systeemaanpak lelieteelt waarin
KAVB, Anthos, LTO Glaskracht, BKD en Wageningen UR
samenwerkten. En in 2016 herziet Wageningen UR de
boekjes met ziekten en afwijkingen bij bolgewassen in
een project in samenwerking met de Bollenacademie.
Een mooie gelegenheid om vanuit dat project de beeldenbank te actualiseren en aan te vullen.”
Bron: Nieuwsbericht Wageningen UR, Praktijkonderzoek
Plant en Omgeving (PPO), 4 maart 2016

Website voor schone lelieteelt
De op 17 februari gelanceerde website Systeemaanpak
Lelieteelt biedt informatie over vele aspecten van de
teelt. De site is het resultaat van een project om kennis
over de teelt beter te ontsluiten.
Op de nieuwe site, die heel visueel is ingesteld, vind je de
meest actuele informatie voor een gezonde lelieteelt. In
een oogopslag overzie je alle aspecten van de lelieteelt:
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Bron: Groen Kennisnet, 4 maart 2016

Vijfhonderdste Erfemissiescan Gewasbescherming
gerealiseerd!
Op 24 februari werd de vijfhonderdste Erfemissiescan
Gewasbescherming ingevuld door akkerbouwer Jan
Groot uit Lelystad. De kersverse akkerbouwvoorzitter
van LTO Nederland, Jaap van Wenum, feliciteerde Groot
hiermee. De Erfemissiescan Gewasbescherming is een
digitale tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op
emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf
in kaart kunnen brengen. Van Wenum: Emissie vanaf
het erf is een belangrijke route waar winst te behalen
is om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo kunnen we
als agrariërs zelf helpen een breed middelenpakket te
behouden.”
Erfemissiescan
Door het invullen van de erfemissiescan op www.erfemissiescan.nl kunnen agrariërs eenvoudig zien waar (nog)
mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Zij beantwoorden vragen
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