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VOORWOORD

Voor u ligt een rapport dat gaat over boeren en tuinder. Hoewel wetenschappers
dit rapport hebben opgesteld, laat het de boeren en tuinders aan het woord. Het
geeft aan wat zij vinden en waar hun belangstelling ligt als het om milieu en
gewasbescherming gaat.
Het rapport geeft duidelijk aan dat boeren en tuinders ondernemers zijn, die een
bedrijf rendabel willen leiden. De grootste zorg van ondernemers is de huidige
financiële opbrengst van hun bedrijf. Het is dusheel verklaarbaar dat zij milieukosten als bedreiging zien. Het milieu zelf laat boeren en tuinder echter alles
behalve koud. Dat blijkt uit de conclusies van dit rapport. Ruim 60% van de
boeren en tuinders wil ook zonder extra financiële opbrengsten rekening houden
met het milieu in hun bedrijfsvoering.
Het Meerjarenplan Gewasbescherming is niet zo bekend onder de boeren en
tuinders. Boeren en tuinders zien wel mogelijkheden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen en hebben al veel concrete maatregelen
hiertoe genomen. Zij zien mogelijkheden in het gebruik van beter en minder
middel, betere spuittechniek, apparatuur en toepassingstijdstip, het meer waarnemen in de gewassen en het gebruiken van schadedrempels, het gebruiken van
resistente rassen, ruimere vruchtwisseling en biologische bestrijders: allemaal
concrete maatregelen in hun ogen.
Tegenover zich vinden zij deskundigen. Die verwachten dat de maatregelen van
boeren en tuinders alleen, niet voldoende effect zullen resulteren om de doelstellingen uit het Meerjarenplan Gewasbescherming te bereiken. De tijd zal leren wie
gelijk krijgt.
Dit rapport bevat veel aangrijpingspunten voor voorlichtingsdiensten, beleidmakers
en creatievelingen om het verwezenlijken van het Meerjarenplan Gewasbescherming een stap dichterbij te brengen. Ik nodig u uit om kennis te nemen van de
inhoud van het rapport en er uwvoordeel meete doen.

Johannes Panman
Voorzitter Bestuur Project Voorlichting MJP-G
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INLEIDING

1.1 Achtergrond
In de strategie van het Projektgroep Voorlichting MJP-G heeft onderzoek steeds
een prominente plaats ingenomen. Evaluatieonderzoek wordt van groot belang
geacht op verschillende momenten tijdens de uitvoering van het projekt, ter
ondersteuning van de coördinatie, controle en bijsturing van de voortgang van de
voorlichtingsactiviteiten.
Voor 1994 was tevens een eindevaluatie voorzien. De projektgroep wil hiermee
een beeld krijgen van het rendement van de totale voorlichtingsinspanningen. De
resultaten van dergelijk onderzoek zullen bijdragen aan een beter inzicht in de
(on)mogelijkheden van deinzet van het instrument voorlichting.
In de afgelopen jaren werden in opdracht van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij door de vakgroep Voorlichtingskunde diverse onderzoeksprojekten uitgevoerd in het kader van het projekt Voorlichting MJP-G. In
1991 werd bij de start van het projekt onderzoek uitgevoerd met als doel het in
kaart brengen van de houding van agrarische ondernemers ten aanzien van mensen milieuvriendelijke gewasbescherming. Deze zogenaamde Referentiemeting werd
uitgevoerd onder ruim 900 ondernemers in verschillende sectoren. Na beëindiging
van de projektduur van 4 jaar, is deze Referentie herhaald als Doelbereikingsmeting. Hiermee is nagegaan welke vooruitgang geboekt is bij de ondernemers op
het gebied van de doelstellingen van het MJP-G, voor wat betreft kennis, houding
en gedrag.
Effectiviteit van voorlichting laat zich niet makkelijk meten, dat wil zeggen dat
allerlei factoren een rol spelen in sociale processen, waardoor het moeilijk is die
effecten te onderscheiden, die toegeschreven kunnen worden aan de inzet van het
instrument voorlichting. Er zijn evenwel goede mogelijkheden om hier duidelijkheid over te krijgen. In dit onderzoek is gekeken naar bronnen die kennis leveren
in de diverse stadia van de besluitvorming. Tevens is aandacht besteed aan de
informatie die ondernemers er toe brengt zich voor een bepaalde verandering te
interesseren, opbasis van deverwachte bijdrage aan de bedrijfsvoering.
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Het besluitvormingsproces van ondernemers kan opgedeeld worden in verscheidene fases. Per fase speelt voorlichting een bepaalde rol. Ondernemers is ondermeer
gevraagd welke verandering op het gebied van gewasbescherming zij doorgevoerd
hebben. Aan de hand van de besluitvorming rond aanpassingen in de bedrijfsvoering is nagegaan, welke informatiebronnen een ondernemer raadpleegde en wie
om advies werd gevraagd.
1.2 Doel en onderzoeksvragen van de Doelbereikingsmeting
Dedoelen van dit onderzoek zijn alsvolgt geformuleerd:
1. Vaststellen van de mate waarin de doelen van de voorlichtingsprogramma's
MJP-G bereikt zijn en inzicht geven in de rol die de voorlichting speelde bij
debedrijfsaanpassingen door deondernemers.
2. Peiling van de houding van agrarische ondernemers ten aanzien van een mensen milieuvriendelijke gewasbescherming, 4 jaar na de start van het projekt
Voorlichting MJP-G.
Het onderzoek is toegespitst opeen vijftal onderzoeksvragen:
1. Welke houding hebben agrarische ondernemers nù ten aanzien van een mensen milieuvriendelijke gewasbescherming?
2. Welke veranderingen hebben ondernemers doorgevoerd naar aanleiding van de
maatregelen uit het MJP-G en welkebronnen raadpleegden zij daarvoor?
3. Welke rol speelde de voorlichting daarbij: waar werd informatie gevraagd/ontvangen, hoewordt dezegewaardeerd en is menvoldoende geïnformeerd?
4. Aan welk type kennis en informatie hebben ondernemers in de toekomst
behoefte?
5. Welke activiteiten gaan ondernemers op bedrijfsniveau in de nabije toekomst
ondernemen?
1.3 Overzicht van deinhoud
Hoofdstuk twee is een kort inleidend hoofdstuk waarin de doelen en het instrumentarium van het MJP-G beschreven staan, met speciale aandacht voor de plaats
van voorlichting daarin. Tevens wordt ingegaan op de voortgang van het MJP-G
tot 1995.
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Het daarop volgende hoofdstuk is meer theoretisch getint en bevat inzichten uit de
Voorlichtingskunde die kunnen bijdragen aan een goede interpretatie van de
onderzoeksresultaten.
In hoofdstuk 4 komt deverantwoording van het onderzoek aan deorde.
De hoofdstukken vijf, zes en zeven geven een overzicht van de onderzoeksresultaten. Hoofdstuk vijf behandelt de kennis en houding van agrarische ondernemers
ten aanzien van milieuproblemen in verband met gewasbescherming en het
landbouw-milieubeleid. Hoofdstuk zes gaat over de informatievoorziening van
agrarische ondernemers. Hierin komen aan de orde de interesse voor toekomstige
voorlichting, bekendheid met de voorlichtingscampagne en het gebruik van
verschillende voorlichtingsbronnen door boeren en tuinders. Het zevende hoofdstuk beschrijft per sector concrete sectorspecifieke maatregelen op het gebied van
gewasbescherming, die een belangrijke rol kunnen spelen om de doelstellingen van
de Bestuursovereenkomst te halen. Hierbij zijn per sector adviezen gegeven voor
devoorlichting.
Het afsluitende hoofdstuk achtbevat conclusies en aanbevelingen voor de voorlichting. De conclusies zijn gedaan aan de hand van de uitkomsten van de enquête en
het theoretisch kader.
1.4 Verantwoording
Bij de opstelling van de enquête en de interpretatie van de onderzoeksresultaten is
nauw samengewerkt met de leden van de sectorale werkgroepen van het Projekt
Voorlichting MJP-G en de Begeleidingscommissie van het onderzoek 'Evaluatie
Voorlichting MJP-G'. Mede door hun deskundigheid konden conclusies en
aanbevelingen zoveel mogelijk worden toegesneden op de praktijk.
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2 UITVOERING MEERJARENPLAN GEWASBESCHERMING

2.1 Doelen en instrumentarium Meerjarenplan Gewasbescherming
Het uitkomen van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) in 1991 was de
start voor een nieuw gewasbeschermingsbeleid in Nederland. Het grootste verschil
met voorgaande beleidsstukken op het gebied van gewasbescherming is het
taakstellende karakter van het MJP-G. De uitvoering van het MJP-G wordt vanaf
1993 bepaald door de Bestuursovereenkomst Uitvoering Meerjarenplan Gewasbescherming. Dit document is een convenant tussen de overheid en het landbouwbedrijfsleven, waarin de doelstellingen van het MJP-G zijn onderschreven. De
taakstellingen van het MJP-G worden geëvalueerd in 1995 en in2000.
Het beleid, op basis van het MJP-G overeengekomen in de Bestuursovereenkomst,
wordt gevormd door drie hoofdlijnen:
1. Vermindering van de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. In het
jaar 2000 moet 100% van de landbouwbedrijven geheel of gedeeltelijk zijn
overgeschakeld op een geïntegreerde bedrijfssysteem.
2. Vermindering van de omvang van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Voor hetjaar 1995 dient een reductie in het gebruik van35%
gehaald te zijn, ten opzichte van het gemiddelde gebruik gedurende de jaren
1984-1988. Voor hetjaar 2000 dient het gebruik met ten minste 50 %te zijn
afgenomen. Per sector is gespecificeerd hoe groot de bijdrage dient te zijn aan
dezereductie.
3. Vermindering van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het
milieu. Afhankelijk van de soort emissie, dient in het jaar 2000 een afname
van 50 tot 90% te zijn gerealiseerd.
Naast de bovenstaande drie hoofdlijnen is er een stofgerichte aanpak, via het
toelatingsbeleid en de kanalisatie van gewasbeschermingsmiddelen.
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Voor de uitvoering van het MJP-G wordt een breed en samenhangend pakket
instrumenten ingezet. Omdat de uitvoering van het plan door de landbouwsector
zelf gedragen moet worden, teneinde de geformuleerde doelstellingen te realiseren, heeft de overheid vooral tot taak de daarvoor noodzakelijke voorwaarden te
scheppen. Om deze reden is in het MJP-G een zwaar accent gelegd op de inzet
van onderzoek, onderwijs en voorlichting als instrumentarium. Voor een aantal
maatregelen is wet- en regelgeving als instrument naar voren geschoven (MLNV,
1991). Het belangrijkste wettelijk instrumentarium wordt geboden door de
Bestrijdingsmiddelenwet 1962. Daarnaast zijn de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO), de WetMilieubeheer en dePlantenziektenwet van belang.
De voorlichting is tot taak gesteld te werken aan een mentaliteitsverandering van
boer en tuinder. Daarnaast wordt van de voorlichting verwacht zorg te dragen
voor een snelle doorstroming van nieuw beschikbare informatie naar de landbouwpraktijk. Ook dient de voorlichting de overschakeling naar biologische teeltmethoden te stimuleren en te begeleiden (MLNV, 1991). Voor de voorlichting is voor
de periode tot 1995 2,5 miljoen gulden extra ingezet voor het ontwikkelen van
nieuw voorlichtingsmateriaal. De eerste- en tweedelijns voorlichting hadden
hiermee extra middelen om aandacht te besteden aan voorlichting over geïntegreerde, biologische en andere niet-chemische gewasbeschermingssystemen
(MLNV, 1991).
2.2 Voortgang Meerjarenplan Gewasbescherming
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de voortgang bij de uitvoering
van het MJP-G. De nadruk ligt hierbij op de drie hoofddoelstelling en de belangrijkste redenen voor het wel of niet halen van deze doelstellingen in 1995. Door
deze voortgang te houden naast de resultaten uit het doelbereikingsonderzoek van
het Project Voorlichting MJP-G is het mogelijk meer inzicht te geven in de vraag
waarom bepaalde onderdelen van het MJP-G goed of minder goed verlopen. De
gegevens zijn gebaseerd op de Voortgangsrapportage Bestuursovereenkomst
uitvoering Meerjarenplan Gewasbescherming 1994. (Anonymus, 1993).
Vermindering afhankelijkheid gewasbeschermingsmiddelen
De vermindering van de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt gerealiseerd door alle maatregelen die agrariërs nemen om de inzet van
chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, uitgezonderd zuivere
substitutie. Zuivere substitutie is het vervangen van het ene middel door een
ander, identiek deugdelijk, middel met een aanzienlijk geringer of groter gehalte
werkzame stof. Vervanging als gevolg van geïntegreerde bestrijding, andere
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toedieningstechnieken (bijvoorbeeld zaadcoating) of bestrijding van meerdere
organismen dragen bij aan de vermindering van de afhankelijkheid en worden dus
nietbeschouwd als zuivere substitutie.
De afhankelijkheid dient gemeten te worden aan de hand van twee typen indicatoren. Het eerste type is de vermindering van het totale gebruiksvolume minus de
vermindering van dat volume door zuivere substitutie. Het tweede type betreft
sectorindicatoren. Deze hebben betrekking op meetbare praktijkontwikkelingen in
de sectoren, zoals het aantal geïntegreerde bedrijven, het gebruik van resistente
rassen e.d. Van beide indicatoren zijn nog geen gegevens gepubliceerd. De tweede
indicator is nog niet in alle sectoren gedefinieerd. Over de vermindering van de
afhankelijkheid valt derhalve nog nietste zeggen.
Vermindering omvang gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen
De gebruiksreductie per middelengroep is bekeken aan de hand van deomzetgegevens van Nefyto. De taakstelling voor 1995 over het totale gebruik wordt gerealiseerd op basis van de omvang van het gebruik in 1994. De taakstelling voor 1995
is 30-35% reductie. De geschatte reductie voor 1994 is 40% (MLNV, 1995)
Hierbij zijn de Nefytocijfers gecorrigeerd voor de afzet van gewasbeschermingsmiddelen buiten Nefyto om.
De afname in het totale gebruik is vooral te danken aan de reductie in het volume
grondontsmettingsmiddelen, met driekwart van het referentiegebruik. Hiermee is
de taakstelling van 2000 voor grondontsmettingsmiddelen al ruimschoots gehaald
(68%). De daling van het grondontsmettingsmiddelengebruik wordt toegeschreven
aan het Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen, intensieve bemonstering
van aaltjes, inzet van resistente rassen en substitutie (MLNV, 1995). Ook de teelt
van bloembollen in netten, stomen en inundatie hebben bijgedragen aan de
vermindering van het gebruik van grondontsmettingsmiddelen. Een verdere
reductie wordt niet verwacht gezien de reeds grote afname en mogelijke problemen metvrijlevende aaltjes.
Het gebruik van herbiciden en loofdodingsmiddelen is met 30% gedaald. Mechanische onkruidbestrijding en lage doseringssystemen hebben bijgedragen aan de
vermindering. Vanwege de uitbreiding van enige probleemonkruiden wordt
verwacht dat de reductie in de toekomst beperkt blijft. Er wordt verwacht dat de
taakstelling van 1995 (31%)gehaald wordt.
Het insekticidengebruik is ongeveer een kwart gedaald vergeleken met de referentieperiode. Deze reductie is vooral te danken aan de introductie van geleide-,
biologische- en geïntegreerde bestrijding, zaadcoating en registratie van het
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gewasbeschermingsmiddelengebruik. Problemen vormen de luizendruk en de
introductie van nieuwe schadelijke organismen.
Het fungicidengebruik is vergeleken met de referentieperiode nagenoeg gelijk
gebleven, ondanks de substitutie van dithiocarbamaten door fluazinam, dat tot een
reductie van ongeveer 10% heeft geleid. Ondanks maatregelen als geleide bestrijding, of het toepassen van resistente of minder gevoelige rassen blijft de schimmeldruk en daardoor het fungicidengebruik erg hoog.
De afzet van overige middelen is, als gevolg van de toepassing van minerale olie
in deaardappelteelt, eenderde hoger dan het referentiegebruik.
De taakstelling voor 1995 van 30-35% voor kasontsmettings- en glasreinigingsmiddelen in deglastuinbouw en van 5procent voor desinfectantia in depaddestoelenteelt lijken te worden gehaald.
Vermindering emissie gewasbeschermingsmiddelen naarhet milieu
Van de reeds behaalde emissiereducties bestaan geen cijfers. Toch is in de
Voortgangsrapportage een schatting gedaan of de taakstellingen voor 1995 gehaald
kunnen worden.
De taakstelling van 70% voor vermindering van de emissie naar het oppervlaktewater voor 1995 lijkt niet te worden gehaald. Op het vlak van directe lozingen is
de indruk dat er reeds duidelijke resultaten bereikt zijn. Deze indruk is gebaseerd
op het Convenant dat is afgesloten inzake resten en gebruikte verpakkingen van
gewasbeschermingsmiddelen. Voor de beperking van drift zijn met de bloembollensector en het boomteeltbedrijfsleven in Boskoop afspraken gemaakt over
teeltvrije zones en voorzieningen aan de spuitapparatuur.
Van de reductie van de emissie naar het grondwater wordt in de Voortgangsrapportage niet geschat of detaakstelling van 40-45% voor 1995 reductie gehaald kan
worden. Deze vorm van emissie kan gereduceerd worden door regulering van de
toepassing van uitspoelende middelen.
De taakstelling van een beperking van de emissie naar de lucht met 30-35% in
1995 wordt naar verwachting gehaald. Een grote bijdrage wordt hiervoor geleverd
door het sterk verminderde gebruik van grondontsmettingsmiddelen. Verdere
beperking wordt verwacht door het gebruik van verbeterde toedieningsapparatuur.
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2.3 HetProject Voorlichting MJP-G
Voorlichting is naast onderwijs en onderzoek een belangrijk instrument om de
doelstellingen van het MJP-G te bereiken. De uitvoering van het voorlichtingsbeleid is in handen gegeven van het IKC. Binnen het IKC landbouw is hiervoor een
nieuw projekt opgezet. Om de uitvoering van het MJP-G te kunnen realiseren zijn
tussen 1991 en 1995 13 extra formatieplaatsen aan het IKC toegewezen voor het
vormen van deKerngroepMJP-G.
De Projektgroep geeft in haar plan van aanpak (1991)de randvoorwaarden aan die
het mogelijk maken een effectieve inzet van het instrument voorlichting te
realiseren. De inzet is in eerste instantie afgestemd op de te behalen reductiepercentages in 1995.Een ander uitgangspunt is dat de voorlichting plaatsvindt binnen
de bestaande voorlichtingsstruktuur en informatiekanalen. Dit was niet alleen van
belang om een vlotte start mogelijk te maken, maar schept ook de voorwaarden
voor voortzetting van de taken van de Projectgroep door het bestaande kennissysteem, naafloop van het projekt.
Aan de hand van het Strategisch Plan (Anonymus, 1991) kan het doel van het
projekt als volgt worden samengevat:
1. Zorgdragen voor een effectieve inzet van het instrument voorlichting om een
daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen, verwoord in de regeringsbeslissing.
2. Zorg dragen voor draagvlak voor een meer milieuvriendelijke gewasbescherming
Met betrekking tot het doel heeft het projekt zich gericht op intermediairen en
agrarische ondernemers. Voor sommige voorlichtingsprodukten waren de intermediaire organisaties vooral belangrijk voor de distributie en in andere gevallen is er
voor gekozen om een deel van de vertaling van de kennis naar de praktijk toe,
over telaten aan deze intermediairen.
Om haar taak goed te vervullen heeft de Projektgroep een aantal werkgroepen
ingesteld met vertegenwoordigers van het IKC, de intermediairen en het praktijkonderzoek. Een lid van de Kerngroep MJP-G was secretaris. Naast de secretarisfunctie hadden deze leden ook een belangrijke taak bij de uitvoering. De indeling
van de werkgroepen is voor fungiciden en insekticiden op basis van de sector.
Daarnaast zijn themagroepen ingesteld: harde techniek, grondontsmetting,
algemeen deel van decampagneen deskundigheidsbevordering intermediairen.
Bovenbeschreven projekt heeft in 1995 een vervolg gekregen in de vorm van een
nieuw projekt Voorlichting MJP-G. Het Landbouwschap is de trekker van dit
projekt en heeft de uitvoering uitbesteed aan het IKC. Het projekt zal zichrichten
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op de volgende thema's: voortgang MJP-G en beleidsinformatie, stoffenvoorlichting, emissie, vermindering van de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen en arbeidsveiligheid. Het projekt richt zich niet specifiek op de afzonderlijke
sectoren. De doelgroepen zijn intermediairen, bestuurders en agrarisch ondernemers. Delooptijd van ditvervolgprojekt is 3jaar (tot 1-1-1998).
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3 THEORETISCHKADER

Evenals in 1991is in dit rapport plaats ingeruimd voor een meer theoretisch getint
hoofdstuk. Hierin komen inzichten uit de Voorlichtingskunde aan de orde die een
goede interpretatie van de onderzoeksresultaten uit de Doelbereikingsmeting
kunnen ondersteunen.
3.1 Referentiemeting
In het rapport van de Referentiemeting van 1991 werden de volgende conclusies
getrokken (Van der Ley &Proost, 1992):
(1) ondernemers onderscheiden zich in de mate waarin een milieuvriendelijke
gewasbescherming inpasbaar isin hun bedrijfsvoering, enpast bij hun doelen;
(2) ondernemers verschillen ten aanzien van het belang dat ze hechten aan een
schoon milieu en de mate waarin ze zichzelf daarvoor verantwoordelijk
achten.
De voorlichtingsstrategie vanuit de Kerngroep MJP-G, om een 'supermarkt' met
voorlichtingsprodukten voor alle sectoren in terichten,sluit hierop aan. Het model
van Kok voor gedragsverandering werd als uitgangspunt gekozen voor de voorlichting MJP-G.
De verwachting dat de doelgroep in te delen zou zijn in een aantal duidelijk
herkenbare segmenten, op basis van bedrijfs- en persoonskenmerken, kon niet
waargemaakt worden. Uit de Referentiemeting kwam vooral een gedifferentieerd
beeld naar voren, dat verder bevestigd wordt door de uitkomsten van de Doelbereikingsmeting.
Als we uitgaan van deze verscheidenheid aan ondernemers, dan is het van belang
na te gaan welkeconsequenties dit heeft voor hetdenken over gedragsverandering.
In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op het proces van gedragsverandering
in het kader van een meer mens- en milieuvriendelijke gewasbescherming.
Vervolgens komt de rol van voorlichting aan de orde, met een blik op de toekomst.
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3.2 Model voor gedragsverandering
Aarts en Van Woerkum (1992) maken een onderscheid in verplichte en vrijwillige
gedragsverandering. Verplichte gedragsverandering komt tot stand onder dwang,
door oplegging van wet- en regelgeving. Er wordt gecontroleerd op naleving van
de regels en sancties volgen bij ontduiking. Hierin speelt voorlichting in het
algemeen een bijrol, door het overdragen van informatie over regels en wetten.
Voor vrijwillige gedragsverandering gelden andere prikkels. Er is sprake van een
motivatie in het individu, die door bepaalde randvoorwaarden gestimuleerd kan
worden. Voorlichting speelt hier een hoofdrol. In de regeringsbeslissing MJP-G
staat uitdrukkelijk vermeld, dat actoren "zoveel mogelijk op basis van vrijwilligheid gedrag en handelswijze ten aanzien van bestrijdingsmiddelen moeten veranderen". Voorlichting wordt als een zeer belangrijk instrument gezien voor de
uitvoering van het beleid. Het streven naar vrijwillige gedragsverandering is ook
overgenomen in de zgn. 'Bestuursovereenkomst' tussen overheid en landbouw
bedrijfsleven.
Bruckmeier en Teherani-Krönner (1992) zien milieubeleidsmaatregelen voor de
landbouw als een onderdeel van een complex proces van sociale verandering. In
dit proces komt verandering pas tot stand door de interactie van de verschillende
vormen van regulering. 'Harde' en 'zachte' maatregelen ondersteunen elkaar.
Voorlichting hoort volgens hen tot de 'zachte' maatregelen. Interessant is dat
bovengenoemde auteurs een onderscheid maken in 'moral persuasion' (persuasieve
voorlichting) en 'self-regulation' (eigen initiatief). Het eerste type voorlichting kan
van zowel de overheid als van particulier initiatief afkomstig zijn. Westendorp en
Röling schetsen de 'voorgelichte' in dit kader als een nietsvermoedende doelgroep;
het gaat veelal om ongevraagde voorlichting (Westendorp en Röling, 1993). Het
tweede type, self-regulation, is voorbehouden aan het particulier initiatief. Een
soortgelijke conclusie kon getrokken worden uit eigen onderzoek onder studiegroepen in Nederland en Denemarken. Juist de 'spontane' groepen bleken de beste
resultaten te behalen in termen van bijvoorbeeld reductie gewasbeschermingsmiddelen gebruik (Proost en Vogelzang, 1995). Een lastig dilemma dus voor een
overheid die actie wil ondernemen om bepaalde ontwikkelingen in de landbouw te
stimuleren.

acceptatie van beleid
Het Meerjarenplan Gewasbescherming biedt een concreet beleidskader waarbinnen
gedragsveranderingen nagestreefd worden. Voorlichting wordt ook een belangrijke
rol toegedicht om de acceptatie van beleid te bevorderen. In de literatuur hierover
wordt aangetoond, dat het oordeel van mensen over de beleidsmaatregel en het
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beleidsproces bepalend is voor de aanvaarding van beleid (Van de Poel en Van
Woerkum, 1994). Aarts en Van Woerkum (1992) zien het acceptatieproces als een
mentaal proces dat in verschillende stadia is op te delen. Idealiter zouden de
burgers, op wie de beleidsmaatregelen van toepassing zijn, alle stadia van dit
proces moeten doorlopen. Alleen dan kan een stevig draagvlak gecreëerd worden.
In het geval van de voorlichting MJP-G zien we een situatie waarin het beleid
reeds vorm heeft gekregen en 'achteraf een draagvlak gecreëerd moest worden.
Des te opvallender is het oordeel van direct betrokkenen in de beleidssfeer die
overtuigd zijn van het bestaan van een groot draagvlak onder boeren en tuinders
voor de problematiek van de gewasbescherming (Blanken e.a., 1995). Volgens
hen is dit draagvlak gegroeid door o.m. het sluiten van de Bestuursovereenkomst
en het gezamenlijk oppakken enpromoten van activiteiten.
In hoofdstuk 5 van dit rapport staan de resultaten van de Doelbereikingsmeting
beschreven betreffende het draagvlak voor het gewasbeschermingsbeleid. Daaruit
blijkt, dat de problematiek inderdaad erkend wordt en dat ondernemers mogelijkheden zien om hun bedrijfsresultaat te verbeteren door bepaalde technische en
economische maatregelen. Het draagvlak voor het gewasbeschermingsbeleid is
echter ten opzichte van 1991afgenomen. Ook met de bekendheid bij ondernemers
van de inhoud van debeleidsdoelstellingen is het niet best gesteld. Deze resultaten
bevestigen de stelling, dat voorlichting 'achteraf weinig kan repareren aan de
reeds veroorzaakte schade aan het draagvlak.
modelvoorgedragsverandering
Zoals eerder opgemerkt vormde het model van Kok voor gedragsverandering het
uitgangspunt voor devoorlichting MJP-G.
vier jaren van ervaring met voorlichting over een mens- en milieuvriendelijke
gewasbescherming tonen aan dat de vooronderstellingen van dit model aan
herziening toe zijn.
Het gaat hierbij om devolgende vooronderstellingen:
hetbesluitvormingsproces verloopt rationeel en eendimensionaal;
er is sprake van enkelvoudige gedragsveranderingen.
Het besluitvormingsproces verloopt zeker niet zo rationeel als verondersteld. Ook
de emotionele kant speelt mee, zeker daar waar tevens sprake is van acceptatie
van verandering van normen en van reacties uit de sociale omgeving (Werkgroep
Zoek- en Leerprocessen, 1994).
Een ondernemer beschikt niet over volledige informatie zoals ook bijvoorbeeld
verondersteld wordt in economische theorieën over winstmaximalisatie. Deze
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theorieën veronderstellen dat de ondernemer objectief de realiteit kan waarnemen.
Echter voor studie naar het besluitvormingsproces bij ondernemers gaat het juist
om de subjectieve kant. Hoe waardeert iemand de situatie en hoe wordt er tegen
dekeuze-alternatieven aangekeken? (Wossink, 1994). In de situatie van een andere
gewasbescherming, zonder kalender en op basis van waarneming, moet worden
leren omgegaan met onzekerheden en bepaalde risico's. Juist de inschatting van de
bedrijfssituatie door deondernemer is dan bepalend voor de besluitvorming.
Evenmin kan worden uitgegaan van een rechtlijnig besluitvormingsproces zoals
verondersteld door auteurs zoalsbijvoorbeeld Kok ofRogers.
In het traditionele schema voor de adoptie van innovaties doorloopt een ondernemer de verschillende stadia in een bepaalde volgorde en besluit dan al dan niet tot
adoptie. Waar het gaat om meer duurzame produktietechnieken blijkt niet te
worden voldaan aan de voorwaarden die Rogers stelt bij het diffusieproces
(Somersen Röling, 1993). Samenvattend constateren Somersen Röling:
het relatieve voordeel van dezetechnieken is meestal gering;
vernieuwingen in de richting van een meer duurzame landbouw zijn niet
consistent met bestaande waarden en normen, en met eerdere ervaringen van
boeren;
milieuvriendelijker telen wordt ervaren als relatief moeilijk te begrijpen en toe
tepassen, er is meer kennisnodig;
bereidheid om te investeren is gering, gezien de financiële situatie op sommige bedrijven, maar ook door pessimistische verwachtingen over de rentabiliteit; op beperkte schaal ervaring op doen met nieuwe methoden wordt wel
gewaardeerd;
resultaten van de toepassing van milieuvriendelijkere methoden zijn veelal nog
niet zichtbaar voor anderen, oftewel 'harde' gegevens ontbreken.
Het gaat niet zelden om ingewikkelde aanpassingen die betrekking hebben op
meerdere aspecten van de bedrijfsvoering. Een 'beetje duurzaam' veranderen gaat
meestal niet. Voor lang niet alle aanpassingen is volledige kennis beschikbaar. Uit
de resultaten van de Doelbereikingsmeting blijkt ook duidelijk dat ondernemers
minder verwachten van onderzoek. Ze gaan zelf op zoek naar oplossingen en de
beste wijze van toepassing voor hun bedrijfssituatie. Uitproberen, in groepen
bespreken en vergelijken levert nieuwe inzichten op, die vervolgens op het eigen
bedrijf uitgeprobeerd kunnen worden. Hierbij kan goede begeleiding vanuit de
voorlichting een belangrijke rol spelen.
Uit de Doelbereikingsmeting komt het beeld naar voren van ondernemers die
bijzonder geïnteresseerd zijn in bedrijfstechnische informatie. De meer overtuigende (ongevraagde) voorlichting richting een positieve milieuhouding scoort veel
minder. Sommige telers irriteren zich er zelfs aan. In de traditionele modellen
voor gedragsverandering wordt verandering van houding als een voorwaarde
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voor gedragsverandering wordt verandering van houding als een voorwaarde
gezien voor verandering van gedrag. In dit kader kunnen daar dus vraagtekens bij
gesteld worden.
Uit onderzoek in Amerika, onder een groep akkerbouwers, bleek zelfs dat de
houding tussen conventionele boeren en bd boeren t.a.v. wat onder een 'gezonde'
landbouw moest worden verstaan, sterk verschilde, maar dat bedrijfstoepassingen,
m.n. op het gebied van gewasbescherming en bemesting weinig van elkaar
verschilden (Büttel, 1987).
Een negatieve houding ten aanzien van milieuvraagstukken is eerder terug te
voeren op persoonsafhankelijke kenmerken, waar voorlichting maar weinig
invloed opzal hebben.
3.3 Rol van voorlichting
Uit het voorafgaande blijkt dat de traditionele opvattingen over voorlichting niet
langer opgaan. Voorlichting is niet langer de boodschapper van kennis van
onderzoeksinstelling naar boer. Het lineaire model van voorlichting maakt plaats
voor een kennissysteem waarin leergroepen een belangrijke rol spelen (Röling en
Jiggins, 1994). Erkenning van het belang van kennisgeneratie door boeren zelf
wint terrein. De mogelijkheid om stapsgewijs en experimenteel te leren is een
aangrijpingspunt om duurzame landbouw te bevorderen (Somers en Röling, 1993).
Door zelf doen en zelf ervaren kunnen ondernemers hun kennis vergroten en beter
omgaan met onzekerheden bij nieuweproduktiewijzen.
Somers en Röling constateren dat veranderingen in het produktieproces in de
richting van een duurzame landbouw, verschuivingen geeft in de soort kennis die
nodig is, de vorm waarin de kennis wordt aangeleverd en de structuur waarin
kennisontwikkeling plaatsvindt. Het resultaat uit de Doelbereikingsmeting betreffende de verwachtingen van ondernemers bij het landbouwkundig onderzoek
wijzen ook in deze richting.
Meer ruimte creëren voor zoek- en leerprocessen heeft eveneens consequenties
voor voorlichters. Zij moeten bereid zijn om ook zelf een zoek- en leerproces te
doorgaan en op te treden als gesprekspartner voor ondernemers. Ze zijn niet
langer de experts die de nieuwste techniek aan de boer brengen. In plaats van
aanbevelingen te doen bewijzen ze hun deskundigheid door als begeleider op te
treden in leerprocessen van (groepen) ondernemers. Hiervoor is grondige kennis
van depraktijk en debesluitvormingsprocessen van ondernemers een vereiste.
Een andere beroepshouding houdt ook in het accepteren van de diversiteit onder
ondernemers en erkenning van de verschillende strategieën zonder naar een ideaal
model te willen streven.
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De ontwikkeling in de richting van een meer duurzame land- en tuinbouw stelt
hogere eisen aan het vakmanschap van agrarisch ondernemers. Steun vanuit de
voorlichting zal meer op het gezamenlijk zoeken naar oplossingen gericht moeten
zijn, dan op receptvoorlichting. Van voorlichters wordt meer maatwerk verwacht
en inveel gevallen ookeenandereprofessionele opstelling.
In hetNederlandse voorlichtingssysteem zijn sinds hetbegin vandejaren negentig
belangrijke veranderingen gaande. Financiële problemen zijn ontstaan door het
wegvallen van overheidsgelden. Ondernemers betalen voor de voorlichting dieze
willen ontvangen. Uit collectieve middelen worden speciale projekten bekostigd,
bijvoorbeeld meteenmilieudoel.
In de landbouwvoorlichting is een groeiend aantal actoren actief, die proberen
door middel van een breed pakket van diensten klanten aan zich te binden. De
ondernemer gaat actief op zoek naar informatie en maakt naargelang zijn vraag
een keuzeuithetaanbod.
In dit veld vanveranderingen moet devoorlichting over het MJP-G en eenmensen milieuvriendelijke gewasbescherming plaatsvinden.
In deafgelopen jaren zijn deinspanningen vooral gericht geweest opeenalgemene
voorlichtingscampagne enafzonderlijke produkten rond eenthema.
Het projekt Voorlichting MJP-G als zodanig heeft opgehouden te bestaan. In
afgeslankte vorm gaat menverder onder devlagvanhetLandbouwschap.
Om metgeringere capaciteit nogzoefficiënt eneffectief tekunnen werken, zaler
vooral moeten worden samengewerkt met intermediairen. Ook hiervoor geldt dat
vooral maatwerk resultaat zalafwerpen. In deafgelopen jaren werden intermediairen alsgroep aangesproken (b.v. 'dehandel'). Meer resultaat isteverwachten van
een specifieke benadering, mogelijk gebiedsgericht, van intermediairen die dicht
bij deondernemers staan.
De ondernemers geven zelf te kennen welbelang te hechten aanbedrijfstechnische
voorlichting op het gebied van gewasbescherming. Hier zal vooral op moeten
worden ingezet. Voorlichtingsinspanningen gericht op een algemene verandering
van houding en mentaliteit lijken minder vruchten af te werpen. Informatieve
voorlichting, m.n. over de inhoud en achtergrond van beleidsdoelstellingen,
bijvoorbeeld emissie, blijft nodig.
Voor wat betreft de overheid is eerder een stimulerende rol dan een interveniërende aan te raden. Gezien de inhoud van de 'Prioriteitennota' mag deze rol
ook van de overheid verwacht worden, met ruimte voor initiatieven vanuit de
ondernemers zelf.
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4 VERANTWOORDINGVANHETONDERZOEK

4.1Steekproefprocedure en representativiteit
In totaal zijn 906 boeren en tuinders geïnterviewd door het Opinie en Marketingbureau 'Research and Marketing' uit Heerlen. Alle respondenten is een algemene
vragenlijst voorgelegd. Daarnaast hebben zij een aantal specifieke vragen beantwoord, dieverschillend waren per sector.
Per sector zijn ongeveer 100boeren en tuinders geïnterviewd. De onderzoekspopulatie werd gevormd door boeren en tuinders waarvan de hoofdactiviteit van het
bedrijf binnen één van de acht geselecteerde sectoren viel en waar de gewassen
wel eens worden bespoten met een chemisch gewasbeschermingsmiddel. Voor de
sector akkerbouw is de enquête alleen afgenomen bij telers die aardappelen
verbouwen.
Om een vergelijking te kunnen maken tussen de antwoorden van individuele
respondenten in de Referentiemeting van 1991 en deze Doelbereikingsmeting heeft
iets minder dan dehelft van dedeelnemers aan dezeenquête ook deelgenomen aan
de Referentiemeting. Voor alle sectoren was hun aandeel tussen de 40 en 45%.
Alleen in de akkerbouw zijn ze met 18% beduidend minder vertegenwoordigd,
waarbij opgemerkt moet worden, dat in 1991 onderscheid gemaakt is tussen
akkerbouwers met toepassing van grondontsmetting en akkerbouwers zonder. In
1994 was dat niet het geval. Deze verschillen hebben geen nadelige invloed op het
interpreteren en vergelijken vande twee metingen.
De steekproeftrekking is disproportioneel. Om toch een goed representatief beeld
te krijgen van de populatie zijn wegingsfactoren toegepast op hoofdactiviteit van
het bedrijf, landbouwgebied en bedrijfsgrootte; de resultaten kunnen beschouwd
worden als representatief voor de sector in haar geheel.
De non-response was gemiddeld 43%. In de fruitteelt was de non-response het
hoogste met 56%. Ter vergelijking: in 1991 bij de Referentiemeting was de nonrespons 47%, met een uitschieter voor de bloembollenteelt van 61%.Hoewel een
dergelijk percentage voor non-response niet ongebruikelijk is, verdient dit toch de
aandacht omdat het de representativiteit van het onderzoek ondermijnt. Het is
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immers niet duidelijk of de non-responsepopulatie een andere opvatting heeft over
het milieu, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het overheidsbeleid
metbetrekking tot de gewasbescherming.
Om nu een uitspraak te doen over de representativiteit is aan een gedeelte van de
agrariërs dieniet aan het mondelinge onderzoek mee wilden werken (in totaal 389)
een beperkt aantal cruciale vragen, telefonisch voorgelegd. Op deze wijze is het
mogelijk om de antwoorden van respondenten en non-respondenten te vergelijken.
Dehiervoor geselecteerde vragen betreffen:
- bekendheid met hetMJP-G;
- aanpassingen op het bedrijf die tot vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hebben geleid;
- de groepen middelen die minder zijn gebruikt;
- verwachting t.a.v. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de komende
driejaar;
- oordeel over een uitspraak over het milieu.
Bij de scores op de vragen blijkt dat de antwoorden van beide groepen goed
vergelijkbaar zijn. De antwoorden van de non-respondenten weken niet wezenlijk
af. De veronderstelling dat deze groep minder positief zou zijn over het milieu,
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en overheidsbeleid kan dan ook niet
bevestigd worden. Uit de non-response analyse kan daarom geconcludeerd worden
dat de steekproef een redelijk goede afspiegeling vormt van de onderzochte
populatie.
4.2 Nauwkeurigheid van deuitkomsten
Uitkomsten, verkregen via een steekproef, kunnen afwijken van de uitkomsten,
welke verkregen zouden zijn indien de totale populatie in het onderzoek zou zijn
betrokken. Deze afwijkingen blijven evenwel binnen marges die afhankelijk zijn
van de vastgelegde mate van waarschijnlijkheid, de steekproefomvang en het
gevonden percentage in de steekproef. Wanneer, bij een steekproefomvang van
900, een percentage van 70 wordt gevonden, kan in het nomogram worden
afgelezen, dat in 95% van de gevallen de werkelijke uitkomst zal liggen in het
interval 67-73%. Wordt bij een steekproefomvang van 100 een percentage van 70
gevonden, dan zal in 95% van de gevallen de werkelijke uitkomst liggen tussen 61
en79%.
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Tabel 4.1 Nomogram bij 95% waarschijnlijkheid
waargenomen percentage in detabel
steekproefomvang

50
50

40
60

30
70

20
80

10
90

N=50

14

14

13

11

8

N=100

10

10

9

8

6

N=200

7

7

6

6

4

N=500

4

4

4

4

3

N=900

3

3

3

3

2

4.3 Andere foutenbronnen
In sociaal wetenschappelijk onderzoek (Swanborn, 1986; Emans, 1986)worden als
belangrijkste bronnen van vertekening genoemd: afwijkingen tussen de interviewsituatie en het dagelijks leven, gebrek aan sociaal-culturele overeenkomsten met de
interviewer en de vragenlijst, sociaal wenselijke antwoorden en instem-neiging.
Alle bronnen van vertekening zijn experimenteel bevestigd en tegen alle bronnen
van vertekening kunnen, tot op zekere hoogte, voorzorgsmaatregelen genomen
worden. Deze paragraaf geeft een korte bespreking van mogelijke foutenbronnen
in dit onderzoek.
Sociaal wenselijke antwoorden komen vooral voor bij normatief sterk beladen
onderwerpen zoals bijvoorbeeld wetsovertreding. Vragen uit deze categorie komen
in deze enquête niet voor. Sociaal wenselijke antwoorden komen ook voor bij
onderwerpen waar de geïnterviewde denkt dat een bepaald antwoord zijn status
kan verhogen in de ogen van de interviewer. De afwijking in zo'n geval is meestal
niet meer dan 10 tot 15%. Slechts een paar vragen in de enquête kunnen zodanig
worden opgevat. Zo zullen er waarschijnlijk minder telers met het milieu rekening
houden, ongeacht wat hun collega's doen, dan uit deenquêteresultaten blijkt.
De instem-neiging lijkt erg op dit soort sociaal wenselijk antwoord. Respondenten
zeggen nu eenmaal graag "ja" tegen een interviewer en soms nemen ze uit
gemakzucht de eerste antwoordmogelijkheid die wordt aangeboden. Indien
mogelijk zijn in deze enquête zowel positieve als negatieve vragen geformuleerd,
opdat over het geheel geen vertekening optreedt.
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Vragen kunnen ook op een andere manier sturend zijn. In deze enquête is er voor
gekozen de ondernemers positief te benaderen. Daarnaast is gekozen voor een
zakelijke aanpak, door te vragen naar concrete kennis en concreet gedrag. Ook de
vragen naar opinies en intenties zijn zodanig geformuleerd, dat op een overdacht
en concreet antwoord mocht worden gerekend. Er isniet gevraagd naar "algemene
opinies", met uitzondering van een beperkt aantal vragen over het overheidsbeleid.
De respondenten zullen in het algemeen proberen hun gesprekspartner (interviewer) tegemoet te komen, tenzij deze een zeer afwijzende mening presenteert. De
vertekening die hier plaatsvindt, wordt in sociaal wetenschappelijk onderzoek vaak
opgevangen door interviewers te instrueren "geen eigen mening te geven".
Evenals in '91 is veel aandacht besteed aan een zorgvuldige instructie van de
interviewers. In dit onderzoek is de interviewers uitdrukkelijk ontraden om een
pro-milieu en/of overheidsstandpunt in te nemen. Ook is in de instructie ingegaan
op de moeilijke positie van agrariërs met betrekking tot milieumaatregelen. De
interviewers zijn geïnstrueerd een neutrale opstelling te kiezen, dat wil zeggen
eventueel begrip te tonen, maar geen standpunt in te nemen. Overigens moet
vermeld worden dat dezelfde interviewers ook langs gaan bij de ondernemers met
enquêtes voor de gewasbeschermingsmiddelenhandel.

4.4 Correlaties
Eventuele gebreken in de representativiteit van de steekproef zetten zich niet voort
in correlaties; deze zijn onafhankelijk hiervan (Swanbom, 1987). Correlaties of
het ontbreken daarvan, zijn van belang voor de voorlichtingsstrategie. Aan de
hand hiervan kunnen bijvoorbeeld verschillende doelgroepen worden onderscheiden. Met correlaties dient echter voorzichtig omgegaan te worden. Een lage
correlatiegraad kan significant zijn, maar verklaart slechts een klein deel van de
variantie. In dit onderzoek zijn alleen significante (0,05) correlaties groter dan
0,30 als werkelijke correlatie geïnterpreteerd.
De correlaties tussen een aantal kenmerken, zoals sector, leeftijd, bedrijfsgrootte
en landbouwgebied en de verschillende vragen zijn onderzocht, daar waar op
theoretische of praktische gronden een samenhang vermoed werd.
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MILIEU, BELEIDENAGRARISCHEONDERNEMERS

Kennis en houding van agrarische ondernemers ten aanzien van milieuproblemen
en het landbouw-milieubeleid staan in dit hoofdstuk centraal. De eerste paragraaf
beschrijft de perceptie van milieuproblemen door agrarische ondernemers, de
oplossingsrichtingen die zij mogelijk achten en hun inspanningsbereidheid. In de
tweede paragraaf wordt belicht hoe sociale dilemma's van invloed zijn bij het
streven naar een meer milieuvriendelijke gewasbescherming. Vervolgens komen
de kennis en visie van de ondernemers ten aanzien van het gewasbeschermingsbeleid aan de orde. Binnen deze paragraaf vallen ook opvattingen over het imago
van de overheid en concrete regelgeving. Tenslotte wordt in paragraaf 4 aandacht
besteed aan deverwachtingen van milieukeurmerken.
5.1 Agrarische ondernemers en milieu
5.1.1 Probleemdefinitie en probleemonderkenning
Tabel 5.1 geeft, in afnemende volgorde, de drie belangrijkste problemen weer, die
agrarische ondernemers in hun sector verwachten in 1995. In figuur 5.1 staat een
overzicht van deantwoordcategorieën waaruit gekozen kon worden. In de sectoren
akkerbouw, vollegrondsgroententeelt en fruitteelt worden de te lage prijzen voor
agrarische produkten alsbelangrijkste probleem gezien. In de overige sectoren zijn
het de hoge kosten voor de milieumaatregelen. Daarnaast wordt het toelatingsbeleid ook regelmatig genoemd als één van de drie belangrijkste problemen.
Vergeleken met de referentiemeting van 1991is er niet wezenlijk iets veranderd in
het belang dat aan verschillende problemen gehecht wordt. Er is geen verband
gevonden tussen de problemen die worden verwacht en de bedrijfsgrootte, leeftijd
en opleiding van de teler.
Ook op het gebied van gewasbescherming en milieu is de telers gevraagd naar de
mogelijke problemen in 1995 voor hun sector. In tabel 5.2 staat een overzicht van
de drie belangrijkste problemen die in 1995 verwacht worden en direct aan
gewasbescherming en milieu zijn gerelateerd. Over alle sectoren, behalve de
fruitteelt, worden de hoge kosten voor milieumaatregelen als grootste probleem
gezien in verband met gewasbescherming. In deboomteelt, bloemen onder glas en
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champignonteelt wordt het van kracht worden van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) als tweede probleem gezien. De fruitteelt heeft de meeste
zorgen om het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen. De akkerbouw en
devollegrondsgroententeelt zijn deenige sectoren waarin de kwaliteitseisen van de
consumenten als een belangrijk probleem gezien worden. Het belangrijkste
verschil met de problemen die 3jaar geleden verwacht werden, is de bezorgdheid
die ontstaan is door het van kracht worden van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. Deze wet dwingt ondernemers tot bedrijfsaanpassingen met hoge
kosten. Daarnaast verwachten de telers in 1994 in iets mindere mate problemen
als gevolg van een strenger toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen dan
in 1991.
1 te lage prijzen
2 het weer
3 mestwetgeving
4 toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen *
5 resistentieproblemen *
6 fytosanitaire bepalingen/nultolerantie *
7 milieu-en kwaliteitseisen van de consument*
8 hogekosten voor milieumaatregelen *
9 milieumaatregelen opgebied van grondontsmetting *
10heffing op gewasbeschermingsmiddelen *
11het landbouwbeleid van landbouwcommissaris McSharry
12WVO (wet verontreiniging oppervlaktewater) *
De met *gemerkte antwoordcategorieën zijn direct aan gewasbescherming en milieu gerelateerd.

Figuur 5.1:Overzicht van de antwoordcategorieënbij detabellen5.1 en 5.2
Evenals in 1991 is gevraagd naar de problemen die ondernemers zien als gevolg
van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. In tabel 5.3 staan de
meestgenoemde problemen per sector weergegeven, zowel van de Referentiemeting in 1991als van de Doelbereikingsmeting in 1994. Als belangrijkste probleem
wordt de aantasting van het milieu (bodem, lucht en water) gezien, gevolgd door
gezondheidsproblemen (ongezond werk, gevaarlijk werk). Als derde probleem
worden de kosten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gezien. Slechts
7% van de respondenten is van mening dat er weinig tot geen problemen verbonden zijn aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Vergeleken met de Referentiemeting is het probleem van de kosten van het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toegenomen. Ten dele kan dit verklaard
worden uit de slechter wordende economische situatie in de meeste sectoren.
Vooral in de akkerbouw vormen de kosten van het gewasbeschermingsmiddelengebruik een groot deel van de totale produktiekosten. Vooral in deze sector kan
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reductie van het middelengebruik sterk gestimuleerd worden als blijkt dat de teler
daar een beter bedrijfsresultaat meekan behalen.
Opvallend in alle sectoren is de opgekomen zorg om de slechte invloed van
gewasbeschermingsmiddelen op het imago van de land-en tuinbouw van gemiddeld
15%. Aan agrarische produkten worden hoge eisen gesteld voor met name de
export naar landen als Duitsland. Een ongeschonden imago is van belang voor de
exportpositie van deze produkten. Ook de zorg voor residuen op de land en tuinbouwprodukten is sinds 1991 in alle sectoren, behalve de glastuinbouw, sterk
toegenomen tot 17%.
In de bloembollenteelt is het aantal ondernemers, dat denkt dat er weinig tot geen
problemen kleven aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verdubbeld
(20% tegen 10% in 1991). In de fruitteelt daarentegen is dit percentage gedaald
van 21%naar 0%. Dat betekent dat alle fruittelers onderkennen dat er problemen
kleven aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Hoewel over alle sectoren genomen de agrarische ondernemers de negatieve
gevolgen voor het milieu als grootste probleem zien bij het gewasbeschermingsmiddelengebruik, wordt er wel vanuit gegaan dat toegelaten middelen voldoende
veilig zijn. De ondernemers zijn in grote meerderheid (77%) overtuigd dat de
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zo goed onderzocht zijn dat het bij de
toepassing wel mee zal vallen met de risico's voor het milieu (tabel 5.4). Het lijkt
hier de wens van de teler dat middelen na toelating geen verdere beperkingen
hebben om ze milieuvriendelijk te kunnen gebruiken, terwijl een correcte toepassing daarvoor nog steeds een voorwaarde is. Mogelijk verwachten veel telers dat
hun collega's degewasbeschermingsmiddelen niet correct toepassen.
De telers zijn sterk verdeeld over de stelling dat het gewasbeschermingsmiddelengebruik binnen de eigen sector te hoog is. 31% is het hier mee eens en 39%
oneens (tabel 5.5). Verondersteld mag worden dat de telers die van mening zijn
dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in hun sector te hoog is ook reële
mogelijkheden zien om het gewasbeschermingsmiddelengebruik te verminderen. In
de groententeelt onder glas en de champignonteelt vindt een relatief grote groep
dat het gewasbeschermingsmiddelengebruik in hun sector niet te hoog is. Dit
waren ook de enige twee sectoren die in 1993 de volumereducties al hadden
bereikt die voor 1995 als indicatieve taakstelling gelden of deze reductie volgens
verwachting zeker zouden halen (PD, 1994).
Bij de problemen die kleven aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
maakt de helft van de telers zich zorgen om milieuvervuiling door gewasbeschermingsmiddelen. Opvallend is de sterk toegenomen bezorgdheid om zaken die het
voortbestaan van het eigen bedrijf kunnen bedreigen. Aanwijzingen hiervoor zijn
de toegenomen vrees voor de kosten van gewasbeschermingsmiddelen en de
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achteruitgang van het imago van de land- en tuinbouw. Ook de toegenomen vrees
voor residuen op de landbouwprodukten wijst in die richting (problemen bij de
afzet).
5.1.2 Oplossingsrichtingen en inspanningsbereidheid
Als op het eigen bedrijf het huidige gewasbeschermingsmiddelengebruik vergeleken wordt met dat van 3 jaar geleden, wordt in alle sectoren een vermindering
geconstateerd (tabel 5.6). Alleen in de fruitteelt meent een belangrijk deel (21%)
van de telers meer te zijn gaan gebruiken. Als reden voor deze toename worden
problemen met ziekten en plagen genoemd, mede als gevolg van de slechte
weersomstandigheden van het afgelopen jaar. De toename door slechte weersomstandigheden is niet van structurele aard. Toch is er de laatste jaren door de
Plantenziektenkundige Dienst een gestaag stijgend gebruik van fungicide tegen
schurft geconstateerd, die los staat van de weersinvloeden (PD, 1994). Ontwikkeling van resistentie tegen de gebruikte fungiciden is hier de belangrijkste
oorzaak. (De schurftbestrijding bepaalt in belangrijke mate de hoeveelheid
gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt).
Net als in de Referentiemeting, is in deze Doelbereikingsmeting gevraagd welke
mogelijkheden de telers zien om binnen hun sector, het gewasbeschermingsmiddelengebruik terug te brengen. Daarnaast is de telers gevraagd welke aanpassingen
men de afgelopen 3jaar op het eigen bedrijf heeft doorgevoerd om het gewasbeschermingsmiddelengebruik terug te brengen. Het betreft hier open vragen,
waarbij de telers geen keuzemogelijkheden worden voorgelegd. De mogelijkheden
die de telers zien, de verschuivingen in de 3jaar en de doorgevoerde aanpassingen
zijn vrij specifiek per sector. Het is daarom zinvol de resultaten per sector apart te
behandelen. In tabel 5.7 staan de mogelijkheden en aanpassingen, in afnemende
belangrijkheid, per sector, naast elkaar weergegeven. In kolom 1 en 3 staan de
mogelijkheden diede telers in respectievelijk 1991en 1994zagen om in hun eigen
sector het gewasbeschermingsmiddelengebruik terug te dringen. In kolom 2 staan
de belangrijkste aanpassingen genoemd die volgens de telers tussen 1991 en 1994
op hun eigen bedrijf zijn doorgevoerd en waarmee ze verwachten het gewasbeschermingsmiddelengebruik terug tekunnen dringen.
Alvorens mogelijkheden en aanpassingen per sector te behandelen, worden eerst
enkele ontwikkelingen beschreven dievoor (bijna) alle sectoren werden waargenomen.
Door de respondenten is de afgelopen 3 jaar op vrij grote schaal betere spuitapparatuur aangekocht. Om die reden ziet men in deze mogelijkheid niet veel
perspectief meer om het middelengebruik in de eigen sector terug te dringen.
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Daarnaast is nieuwe spuitapparatuur kostbaar. De slechte economische situatie in
verschillende sectoren kan deaanschaf ervan ontmoedigen.
In alle sectoren, met uitzondering van de champignonteelt, blijft het gebruik van
resistente rassen achter bij de verwachting die de telers ervan hadden als mogelijkheid voor het terugdringen van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. Alleen in
de akkerbouw en de groententeelt onder glas wordt het gebruik van resistente
rassen door een beperkt aantal telers als een belangrijke aanpassing gezien. De
ontwikkeling en/of introductie van resistente rassen die ook commercieel voor de
teler interessant zijn, duurt waarschijnlijk langer dan veel telers verwachten.
Ondernemers in de sectoren waarin men in 1991 nog enige verwachting had dat
het onderzoek mogelijkheden zou aandragen om het gewasbeschermingsmiddelengebruik terug te brengen (akkerbouw, bloembollenteelt, boomteelt, bloemen
onder glas, en groenten onder glas), hebben die hoop in 1994 inmiddels laten
varen. Het lijkt erop dat de telers zich storen aan teveel, volgens hen niet bruikbare, aanpassingen die zij vanuit het onderzoek aangeboden krijgen (zie ook 6.2.2).
De aanpassingen die de telers zelf aanvoeren als geschikt om het gewasbeschermingsmiddelengebruik mee te verlagen, komen voornamelijk voort uit onderzoek.
Het lijkt erop dat de telers er niet bij stilstaan dat onderzoek meestal de oorsprong
is van deze aanpassingen.
Van een betere spuittechniek (bijv. spuitdoppen, afstelling en luchtondersteuning)
wordt veel verwacht, behalve in de champignonteelt. Bij de meeste sectoren zijn
op dat gebied sinds 1991 al enige aanpassingen gedaan. Dit kan een gevolg zijn
van de kennis die men heeft opgedaan bij het volgen van een spuitcursus. Over
deze cursus zijn de deelnemers positief wat betreft de toepasbaarheid ervan op het
eigen bedrijf (zieparagraaf 5.3).
Verder valt op dat de beste mogelijkheid uit 1991 in de meeste sectoren in 1994
een lager percentage scoort. Daarnaast is in 1994 een grotere verscheidenheid aan
mogelijkheden aangedragen, die geen van allen er echt boven uitsteken. Er is
minder sprake van geloof in één oplossing om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.
Het gebruik van grondontsmettingsmiddelen is sterk gedaald. Het valt echter op
dat deze vermindering nauwelijks tot uiting komt in de aanpassingen die de telers
sinds 1991 gedaan hebben om het gewasbeschermingsmiddelengebruik terug te
brengen. De belangrijkste redenen van deze vermindering van het gebruik zijn de
Regulering Grondontsmetting en het gebruik van gezuiverd dichloorpropeen.
Omdat deze redenen geen keuzes waren die de teler zelf heeft genomen, is het
verklaarbaar dat hij ze niet aanvoert als aanpassingen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug tebrengen.
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De belangrijkste mogelijkheden en aanpassingen per sector voor reductie van het
gewasbeschermingsmiddelengebruik staan hieronder beschreven.
1. Mogelijkhedenen aanpassingen persector
Akkerbouw
In deakkerbouw zijn veel inspanningen gedaan om lage doseringssystemen (Ids)in
de praktijk te introduceren. Het gaat hier voornamelijk om toepassingen bij
onkruidbestrijding en in mindere mate bij de bestrijding van schimmelziekten.
Lage doseringssystemen zijn in veel gevallen combinaties van chemische en
mechanische onkruidbestrijding. Het resultaat van de reductie in gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen als gevolg van het lage doseringssysteem valt echter
nog tegen (PD, 1993). Naast Ids kunnen telers ook lagere doseringen gebruiken,
zonder dat daarbij een door onderzoek ontwikkeld systeem gebruikt wordt. In
1991werd een lagere dosering (wel of geen Ids) door de telers nog niet als mogelijkheid gezien om het gewasbeschermingsmiddelengebruik terug te brengen. In
1994 zien de telers de lagere dosering zowel als de meest doorgevoerde aanpassing, alsmede als de belangrijkste mogelijkheid in de toekomst voor reductie van
het gebruik in de akkerbouw. De advisering aan de teler op het gebied van lagere
doseringen is terughoudend omdat de voorlichter geen risico wil lopen de schuld
te krijgen van negatieve gevolgen die de teler toeschrijft aan de lagere dosering
(Campmans, m.m.).
Mechanische onkruidbestrijding is, hoewel in beperkte mate, een nieuwe aanpassing geweest, conform de mogelijkheden die de telers in 1991 zagen. De verwachtingen van mechanische onkruidbestrijding in de toekomst zijn in 1994 iets gestegen vergeleken met 1991. Technisch gezien zijn er goede mogelijkheden voor
meer mechanische onkruidbestrijding. Voor de overstap van chemische naar
mechanische bestrijding bestaat echter een risico-mijdend gedrag. De telers zijn
terughoudend met het doen van investeringen, zeker omdat mechanische onkruidbestrijding geen financieel voordeel oplevert. Daarnaast is chemische bestrijding
makkelijker en de toepassing minder afhankelijk van de weersomstandigheden.
(Campmans, m.m.).
Een groter aantal telers dan in 1991 verwacht het gewasbeschermingsmiddelengebruik te kunnen reduceren met het gebruik van betere, nog toe te laten gewasbeschermingsmiddelen, met een lager actieve-stofgehalte. Deze hoop is waarschijnlijk gestimuleerd door de reeds ingezette verschuiving naar het gebruik van
middelen waarvan een lagere hoeveelheid actieve stof nodig is voor een afdoende
gewasbescherming. Een aantal nieuwe middelen waarmee op deze wijze het
gebruik van de totale hoeveelheid actieve stof teruggebracht kan worden, is de
26

milieu, beleid enagrarische ondernemers
afgelopen jaren al toegelaten (fluazinam, metsulfuron-methyl, cis-dichloorpropeen). Als kanttekening moet wel vermeld worden dat het gebruik van middelen
met minderactieve stof niet altijd minder schadelijke neveneffecten betekent.
Voor de voorlichting opbedrijfsniveau is de toepassing vanlageredoseringen een
belangrijkonderwerpomdat de toepassingervan technischgoede mogelijkheden
heeftendenodigekennisvraagtvande teler (Campmans, m.m.). Veeltelersstaan
er bovendien positief tegenover.Ookvoormechanische onkruidbestrijding zijn er
goedemogelijkheden.Voorde voorlichting is het echtermoeilijkde telerhiertoe
overte halen, omdater door de telergeen beterresultaat meegehaaldwordten
er nietminderinspanning meegemoeid is (zowelfinancieelalseffectiefwat betreft
bestrijding).
Vollegrondsgroententeelt
In de vollegrondsgroententeelt wordt spuiten ophetjuiste tijdstip onverminderd als
belangrijkste mogelijkheid gezien om het middelengebruik in de toekomst te
reduceren. Deze verwachting blijft voor de telers de belangrijkste ondanks dat de
afgelopen 3 jaar op het juiste moment spuiten al de belangrijkste aanpassing is
geweest op het bedrijf. Het percentage telers dat deze aanpassing van belang vindt
voor de toekomst is welgedaald van41%naar18%.
In tegenstelling tot 1991 heeft men weinig verwachting meer van biologische
bestrijding. De toepassing ervan blijkt tussen de twee metingen in ook niet van
groot belang te zijn geweest. Er worden wel nieuwe mogelijkheden gezien in het
gebruik van lage doseringen. Daarnaast ziet men de komendejaren perspectieven
in een betere vruchtwisseling en mechanische onkruidbestrijding.
Opvallend is dat de toepassing van zaadcoating niet genoemd wordt. Met deze
techniek kan in de eerste teeltfase het gebruik van insekticide verminderd worden.
Deze techniek wordt steeds meer toegepast en zal in de toekomst voor een
groeiend aantal gewassen bruikbaar zijn (ziehiervoor ookparagraaf 7.3).
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Voorde voorlichting zijn tweeonderwerpen vanbelang. Doorde grote belangstelling van de telers om op hetjuiste momentte spuiten is een volgendestap de
geleide bestrijding. Geleide bestrijding wordt door de telers niet expliciet genoemd, maar er zijn welperspectieven voor, zoalsbijvoorbeeld bij de bestrijding
van de wortelvlieg. Daarnaastlijkt het gebruikvanzaadcoating achterte blijven
bij de mogelijkhedendie er zijn. Voorlichtingover beide onderwerpenbiedt
perspectief.
Bloembollenteelt
De belangrijkste mogelijkheden voor reductie in de bloembollenteelt denkt men in
de toekomst te kunnen halen uit de introductie van betere gewasbeschermingsmiddelen, waaronder middelen met minder werkzame stof, op het juiste tijdstip
spuiten en resistentere cultivars. Bij het gebruik van betere gewasbeschermingsmiddelen is de teler sterk afhankelijk van het op de markt komen van deze
middelen.
De verbetering ophetjuiste tijdstip te gaan spuiten is het optimaal afstellen van de
spuitschema's waarbij rekening gehouden wordt met devatbaarheid van rassen, de
groei van het gewas en het weer. Meer kennisbij de telers op dit gebied is nodig
(Peeters, m.m.).
Met het gebruik van resistentere rassen denken veel telers minder gewasbeschermingsmiddel te kunnen gebruiken. Bij het gebruik van resistentere rassen in de
bloembollenteelt is het echter een belangrijke voorwaarde dat deze rassen voor de
handel interessant zijn. Daarnaast staat de resistentieveredeling in de bloembollensector nog in de kinderschoenen. Met het toepassen van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en resistente rassen zien de bloembollentelers vooral oplossingen
die buiten hun bedrijf ontwikkeld moeten worden. Toch kan de teler aan de hand
van ziektegevoeligheidslijsten, in 1993 uitgegeven door het Milieuplatform
Bloembollensector, de mate van ziektegevoeligheid laten meewegen bij de
rassenkeuze.
Een belangrijke mogelijkheid om het gebruik terug te brengen, die de telers niet
hebben genoemd, is het niet toepassen van (onnodige) combinaties van middelen
bij debestrijding (Peeters, m.m.).
Door voorlichting kan mogelijkmeer succes gehaaldworden met de toepassing
van minder gevoelige rassen, op basis van de ziektegevoeligheidslijsten. In
combinatie daarmeekan de voorlichting adviseren bij een betere afstemming van
spuitschema's opdegevoeligheid vanhetgeteelde ras,degewasgroei enhetweer.
Daarnaast kan voorlichtingop het gebied vanformulering van gewasbeschermingsmiddelen(geenonnodigemengselsmaken)zijn vruchtenafwerpen. Van de
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overige mogelijkheden die de telers genoemdhebben, wordenslechts marginale
effecten verwacht (Peeters,m.m.).
Fruitteelt
In de fruitteelt is door de telers de afgelopen 3jaar veel gedaan aan geïntegreerde
bestrijding. Hierbij zijn tevens mogelijkheden voor biologische bestrijding door
natuurlijke vijanden gecreëerd, door het gebruik van selectieve insekticiden.
Hierdoor hebben natuurlijke vijanden (voornamelijk roofmijten) de mogelijkheid
zichte handhaven.
De verwachting van verdere reductie van het gewasbeschermingsmiddelengebruik
door biologische bestrijding is gedaald. Dit is het gevolg van een grootschalige
toepassing van de beschikbare biologische bestrijdingsmethoden in de afgelopen
jaren. Nieuwe toepassingen van biologische bestrijding in de fruitteelt zijn
voorlopig niet teverwachten (Regouin, m.m.).
Resistente rassen worden voor de toekomst als belangrijkste mogelijkheid gezien
voor het terugdringen van het gebruik. Dit heeft voornamelijk te maken met de
schurftbestrijding. Het gewasbeschermingsmiddelengebruik tegen schurft neemt
toe. Resistente rassen zijn vooralsnog de enige oplossing om deze ontwikkeling
tegen te houden. In de veredeling van onder andere meeldauw- en schurft-resistente rassen zijn goede perspectieven, maar toepassing in de praktijk zal op korte
termijn niet te realiseren zijn (PD, 1995). De voorlichting zal bij de introductie
van resistente rassen geen belangrijke rol spelen. De telers zijn daar zelf al zeer
alert op (Regouin, m.m.).
Behalve het gebruik van resistente rassen zijn de mogelijkheden die de telers
aanvoeren om in de toekomst het gewasbeschermingsmiddelengebruik te verlagen
niet of nauwelijks relevant. Als er al technische mogelijkheden zijn, zoals betere
spuittechniek en nieuwe spuitapparatuur, dan zijn de kosten te hoog. Door de
slechte economische situatiein de fruitteelt zijn dergelijke investeringen niet reëel.
De voorlichting heeftzeerbeperkte mogelijkheden om indefruitteeltbij tedragen
aan een vermindering van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. Dit komt aan
de ene kant doordat bestaandemogelijkhedenreeds toegepast worden. Aan de
anderekant vergende nogbruikbare mogelijkheden te grote investeringen vande
fruitteler.
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Boomteelt
Biologische bestrijding is voor de boomtelers in belang afgenomen als een
mogelijkheid tot reductie van het middelengebruik. Ook de toepassing ervan heeft
sinds 1991 nauwelijks plaatsgevonden. De beperkte toepassing van biologische bestrijding is geen goede afspiegeling van de mogelijkheden die er voor bestaan. In
een aantal gewasgroepen is biologische bestrijding in de praktijk goed toepasbaar
(Schollaart, m.m.). Aangezien de mogelijkheden voor biologische bestrijding nog
zeer recent zijn, was een grootschalige toepassing ervan nog niet te verwachten.
De gedaalde verwachting van biologische bestrijding onder de telers geeft echter
aan dat deovertuiging van de mogelijkheden nog niet groot is.
Wat betreft mechanische onkruidbestrijding is daarentegen de verwachting van
1991wel uitgekomen; een belangrijk deel van de telers heeft na 1991 mechanische
onkruidbestrijding ingepast in de bedrijfsvoering. Het belang dat men in 1994 aan
mechanische onkruidbestrijding hecht, is iets groter dan in 1991.Betere spuittechniek is tussen 1991 en 1994 debelangrijkste aanpassing geweest om het gewasbeschermingsmiddelengebruik terug te brengen. Ook voor de komendejaren zien de
telers dit alsbelangrijkste instrument om hetgebruik verder telaten dalen.
Op het juiste tijdstip spuiten is een belangrijke aanpassing geweest na 1991. Een
geringer aantal telers verwacht daarmee het gewasbeschermingsmiddelengebruik
nog verder te kunnen reduceren. In paragraaf 7.6 blijkt echter dat aan de keuze
van hetjuiste tijdstip nog veel teverbeteren valt.
Uitde bovenstaande resultaten blijkt dat voor de introductie van de beschikbare
biologische bestrijdingsmethoden meer voorlichting en begeleiding gewenstis. De
telerslijken eerstnogovertuigd temoeten worden vande mogelijkheden.
Bloementeelt onderglas
In de bloementeelt onder glas blijft net als in de Referentiemeting biologische
bestrijding de belangrijkste mogelijkheid voor reductie van het gebruik. Dit lijkt
vooral opvallend omdat de toepassing ervan de afgelopen jaren marginaal is
geweest. Toch zijn volgens de belangrijkste leveranciers in de tuinbouw de kansen
voor biologische bestrijding groter dan aanvankelijk verwacht werd (Van der
Meer, 1995). Biologische bestrijding draagt bij aan een vermindering van het
gebruik en de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. De bloementeelt
onder glas heeft voor de export bij een aantal landen te maken met nultoleranties
voor ziekten en insekten. Bij de telers krijgt daardoor chemische bestrijding de
voorkeur boven biologische. In de meeste gevallen hoeft men echter niet te telen
voor een nultolerantie. Perspectief in een toekomst voor biologische bestrijding
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zien de telers mogelijk in de vorm van het Milieu Project Sierteelt (MPS) dat
sinds enigetijd is gestart.
Dat biologische bestrijding de belangrijkste mogelijkheid genoemd wordt, is
waarschijnlijk een overschatting, omdat aan biologische bestrijding ook vrij veel
kosten verbonden zijn (Hermsen, m.m.).
Het gebruik van resistente rassen wordt net als in 1991 een belangrijke mogelijkheid voor de toekomst genoemd. De mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt.
Er wordt zeer weinig op resistentie veredeld en van de reeds aanwezige resistentie
is weinig bekend.
Het beter waarnemen van ziekten en plagen noemen de telers als belangrijkste
aanpassing van de laatste jaren. Het beter waarnemen blijft de komende jaren
volgens 12% van de telers belangrijk. Dat belang blijkt ook uit een inventarisatie
van het IKC en het Proefstation voor Glasgroente en Bloemisterij (IKC, 1994).
Het beter waarnemen van ziekten en plagen kan een onderdeel vormen van geleide
bestrijding (wordt ook niet genoemd door detelers).
Opvallend is dat detoepassing van insektengaas en een betere bedrijfshygiëne door
de telers niet genoemd worden. De combinatie van insektengaas met een goede
bedrijfshygiëne is een goed middel om insekten buiten te houden. De reden
waarom insektengaas niet genoemd wordt, zijn mogelijk de kosten die deze
investering met zich meebrengt. Het is echter ook mogelijk dat er sprake is van
een afwachtende houding van detelers (PD, 1994).
Uit het bovenstaande blijkt dat de telers belangrijke mogelijkheden niet genoemd
hebben. Zaken als bedrijfshygiëne, geleide bestrijding en geïntegreerde bestrijding
als integratie van de bruikbare aanpassingen blijven sterk onderbelicht, terwijl
daar op lange termijn het meeste mee te bereiken valt. De telers lijken nog niet
klaar voor een trendbreuk, terwijl er zeker mogelijkheden voor zijn.
Voorde voorlichting is de introductie en begeleiding van biologische bestrijding
een belangrijkonderdeel(zieookparagraaf 7.8).Daarnaastis de bedrijfshygiëne
ende toepassing vaninsektengaas nogonderbelicht in de bloementeelt onder glas.
De kennisen het •waarnemen vanziektenenplagen en geleidebestrijding hebben
nog te weinigaandacht vande telers. Voor de voorlichting is het belangrijk daar
aandachtaante besteden.
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Groententeelt onderglas
Biologische bestrijding wordt in de groententeelt onder glas als de belangrijkste
mogelijkheid gezien voor reductie. Ook vindt men het de belangrijkste aanpassing
van deafgelopen jaren.
Opvallend is dat op substraat telen en stomen in beide metingen niet als belangrijke mogelijkheid tot reductie wordt aangemerkt. Substraatteelt blijkt wel één van de
belangrijkste aanpassingen te zijn geweest de laatstejaren. Met substraatteelt kan
degrondontsmetting achterwege blijven. Hiermee kan een zeer belangrijk deel van
het totale middelengebruik teruggebracht worden. (Toename van het fungicidegebruik door toevoeging aan de voedingsoplossing kan hier wel weer een resultaat
van zijn) (PD, 1994). Omdat inmiddels het grootste deel van de telers op substraatteelt is overgestapt, is het logisch dat deze eenmalige aanpassing in 1994
door de meeste telers niet meer gezien wordt als middel om het gebruik te
reduceren. Mogelijk zien de telers de overgang op substraatteelt vooral als een
verbetering in de produktiekosten.
Twee mogelijkheden die door de telers niet aangevoerd worden, maar door de PD
wel worden benadrukt zijn een grotere kennis van ziekten en plagen en de
toepassing van geleide bestrijding. Aan kennis van ziekten en plagen is nog veel
gebrek. Geleide bestrijding in met name de bladgroenten komt slecht van de
grond, onder andere door gebrek aan professionele begeleiding (PD, 1995).
Voor de bestrijding van schimmelziekten zien de telers en deskundigen vooralsnog
weinig nieuweperspectieven, met uitzondering van eenbeterebedrijfshygiëne.
Netals in de bloementeelt onderglas ontbreekt de toepassing van insektengaas en
eenbeterebedrijfshygiëne geheelalsmethode omhetgewasbeschermingsmiddelengebruikterug te brengen.De Plantenziektenkundige Dienstmerkte in 1994 al op
dat aan deze punten meer aandacht besteed moest worden (PD, 1994). De
resultatenvan dit onderzoekbevestigendat nogmaals. Voorlichting kanhieraan
eennuttigebijdrage leveren.
Hoewel de biologischebestrijdingal op grote schaal zijn intrede heeft gedaan,
blijft voorlichting op dit gebied belangrijk vanwege de snelleontwikkelingen
daarvan. Voor meeroverbiologische bestrijding in de bloementeelt onderglaszie
paragraaf 7.7. De voorlichting kan ook veelbereikenmet overdrachtvankennis
van ziektenenplagen en voorlichting overgeleide bestrijding.
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Champignonteelt
De champignontelers hebben onverminderd de verwachting dat ze met een betere
bedrijfshygiëne het meeste kunnen bijdragen aan vermindering van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. Verbeterde bedrijfshygiëne is ook al de belangrijkste
inspanning geweest in de afgelopen 3jaar. Hiermee lijken de telers een eenvoudig
middel voorhanden te hebben om een verdere reductie te bewerkstelligen, een
middel dat zebovendien volledig in eigen hand hebben.
Het gebruikvan andere, zogenaamde doorgroeide compost, is delaatste 3jaar ook
een belangrijke aanpassing geweest in de champignonteelt. Hiermee kan de
teeltduur verkort worden en daarmee het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
verminderd. Driekwart van de telers is inmiddels overgeschakeld op doorgroeide
compost.
In de voortgangsrapportage van de Plantenziektenkundige Dienst van 1994 is een
betere afstemming van de toedieningstechniek in relatie tot de te bestrijden ziekte
of plaag als speciaal punt van aandacht genoemd (PD, 1994). Aanpassingen of
mogelijkheden op dit gebied worden door detelers echter niet genoemd.
Uit het bovenstaande blijkt dat voorlichtingextra aandachtmoet bestedenaan
spuittechniek. Ook in de bedrijfshygiëne zijn nog belangrijke verbeteringen
mogelijkwaarbij de voorlichting eenrolkanspelen.Ziehiervoorparagraaf7.9.
2. Overige mogelijkheden en aanpassingen
Vullen vande spuitmachine
Om onnodige verliezen van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen is het
belangrijk er zorgvuldig mee om te gaan bij het vullen, gebruiken en bij het
verwerken van restanten na het spuiten. Gemiddeld vult 63% van de ondernemers
de spuitmachine altijd op een speciale plaats van het bedrijf (tabel 5.8). Bij de
fruitteelt doet praktisch iedereen dat. Speciale voorzieningen voor de opvang van
gemorste spuitvloeitof zijn in alle sectoren slechts zeer beperkt aanwezig (tabel
5.8). Het lage percentage telers dat een fustreiniger lijkt te hebben, strookt niet
met het feit dat het gebruik van een fustreiniger verplicht is gesteld. In werkelijkheid zijn er 20-25.000 verkocht volgens de AID. Mogelijk hebben de telers hierbij
geen link gelegd tussen fustreiniger en vulplaats (Ottenheim, m.m.).
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Dosering
Op de gebruiksaanwijzing van gewasbeschermingsmiddelen staat per toepassing
een doseringsadvies aangegeven. Dit advies is gebaseerd op een goede werking
van het middel, ook onder suboptimale omstandigheden. De mate van aantasting
van het gewas, de weersomstandigheden en de ontwikkelingsfase en de mate van
resistentie van het gewas kunnen aanleiding zijn om een lagere dosering toe te
passen dan op de gebruiksaanwijzing staat aangegeven. Een lagere dosering blijkt
door 34% van de telers regelmatig te worden toegepast (tabel 5.9). Bij de teelten
bloemen- en groenten onder glas wordt aanzienlijk minder vaak afgeweken van de
gebruiksaanwijzing. Een verklaring hiervoor kunnen de strenge produkteisen voor
de export zijn (volledig vrij van ziekten, insekten enz.). In de boomteelt is een
forse toenamevan het werken meteen lagere doseringen te constateren.
In de akkerbouw wordt een lagere middelendosering het meest toegepast. Het
betreft hier voornamelijk de lage doseringstechnieken die vanuit het praktijkonderzoek zijn geïntroduceerd. Het aandeel van de gewasbeschermingsmiddelen in
de produktiekosten is in de akkerbouw relatief hoog en de winstmarges zijn gering. Zuinig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en het nemen van meer
risico, kunnen hier dan ookvoor belangrijk financieel voordeel zorgen.
Een vergelijk met het toepassen van lage doseringen in 1991 laat met het totaalcijfer geen grote verschillen zien Per sector is er echter wel een aantal opvallende
verschuivingen. In de akkerbouw is het aantal telers dat nooit een lage dosering
toepast na 1991 aanmerkelijk gedaald, voornamelijk door de toepassing van Ids in
de onkruidbestrijding. Een sterke afname van de toepassing van lage dosering is in
de fruitteelt opgetreden. Hiervan zijn waarschijnlijk de toegenomen problemen bij
de schurftbestrijding de oorzaak. In de bloembollenteelt lijken veel telers een
keuze te hebben gemaakt om óf regelmatig óf nooit lage doseringen toe te passen.
Het aantal "twijfelaars" dat soms lage doseringen toepast is in de bloembollenteelt
flink afgenomen. In de lelie- en gladioolteelt is voor grondontsmetting al een lage
doseringssysteem in de praktijk geïntroduceerd (PD, 1995). Het aantal telers dat
soms een lagedosering toepast, is over alle sectoren wel toegenomen. Dit geeft de
indruk dat er wel meer meewordt geëxperimenteerd.

Spuitcomputer
Een hulpmiddel om gewasbeschermingsmiddelen zo optimaal mogelijk toe te
passen is de spuitcomputer. Hiermee wordt de spuitmachine afgesteld en vinden
automatisch correcties plaats voor bijvoorbeeld rijsnelheid en afgifte. Spuitcomputers zijn tot nu toe nog zeer weinig in gebruik en het gebruik beperkt zich tot de
akkerbouw (26%), de bloembollenteelt (16%) en de fruitteelt (10%) (tabel 5.10).
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Dit beperkte gebruik is te verklaren uit het feit dat een spuitcomputer alleen
toepasbaar isop grote spuitmachines.
Gewasbeschermingsmiddelenboekhouding
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt door ongeveer 66% van de
telers bijgehouden in een gewasbeschermingsmiddelenboekhouding; in 1991 was
dit 53% (tabel 5.11). In de fruitteelt wordt het gebruik in 1994 door 96% van de
telers bijgehouden. De beslissing om een gewasbeschermingsmiddelenboekhouding
bij te houden komt voor een belangrijk deel voort uit eigen initiatief. Dit eigen
initiatief betekent in veel gevallen dat de telers kiezen voor deelname aan bepaalde
Projekten waarbij het bijhouden van een gewasbeschermingsmiddelenboekhouding
verplicht is.
In verschillende sectoren, in het bijzonder de fruitteelt, groententeelt onder glas en
de champignonteelt, houden de telers een boekhouding bij omdat ze deelnemen
aan het projekt Milieubewust Telen (MBT) (tabel 5.12). Ook gecontroleerde
teelten en deelname aan studiegroepen stimuleren hetbijhouden van deze boekhouding.
Deboomteelt heeft het laagste percentage telers dat een gewasbeschermingsmiddelenboekhouding bijhoudt. Omdat nog niet zolang geleden het projekt registratie
bestrijdingsmiddelen in de boomteelt is gestart, kan dit percentage in de toekomst
mogelijk nog stijgen. De telers die het gebruik niet registreren, voeren hiervoor
als belangrijkste reden aan dat ze er het nut niet van inzien (tabel 5.13). Het niet
bijhouden van een boekhouding komt niet voort uit vrees dat de gegevens van hun
gewasbeschermingsmiddelenboekhouding worden misbruikt.
Opvallend is dat in de fruitteelt praktisch alle ondernemers een gewasbeschermingsmiddelenboekhouding bijhouden, terwijl 72% van hen vindt dat er door die
boekhouding niets veranderd is (tabel 5.14). Voor de begeleiders van het MBTprojekt en van studiegroepen is het van groot belang te achterhalen waarom door
het bijhouden van een gewasbeschermingsmiddelenboekhouding weinig is veranderd. Een mogelijkheid is dat de telers al lang registreren zodat het effect daarvan
al eerder is opgetreden. Daarnaast kan het vaker moeten spuiten tegen schurft roet
in het eten gooien.
Ook in de boomteelt ervaart het grootste gedeelte van de respondenten die het
middelengebruik registreren geen veranderingen. De mogelijke oorzaak hiervan is
dat het registratieprojekt in deze sector pas in 1994gestart is.
Het registreren van het gewasbeschermingsmiddelengebruik lijkt over het algemeen zeker succes te hebben gezien de positieve reacties van veel andere telers
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die een gewasbeschermingsmiddelenboekhouding bijhouden. Over alle sectoren
vindt namelijk 44% dat er wel wat veranderd is sinds ze een boekhouding
bijhouden. Hierbij worden vooral verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een groter inzicht in het gebruik genoemd (tabel 5.15). Dit zijn zaken die
in de huidige gewasbescherming van groot belang zijn.
3. Milieuhouding
Om een indruk te krijgen van de bereidheid van agrarische ondernemers om de
belasting van het milieu door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te
verminderen, zijn deantwoorden van drievragen aan elkaar gekoppeld.
1.
2.
3.

Welke problemen kleven er volgens u aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen? (negatief antwoord = geen).
Hoeveel procent reductie denkt u dat op uw bedrijf haalbaar is de komende
3jaar? (negatief antwoord is 0%).
Stelling: In Nederland wordt teveel gedaan aan het milieu.

Tabel 5.16:

Het aantal negatieveantwoorden op de vragen voor bepaling van
aandeel ondernemers dat een negatieve houding toont tegenover
milieuaanpassingen op hun bedrijf.

ANTWOORD

percentage

geen problemen doorgebruik gewasbeschermingsmiddelen

9%

geen reductie haalbaar op
mijn bedrijf

14%

In Nederland wordt teveel
gedaan aan het milieu

31%

Allevragen negatief beantwoord

<

1%

Als een teler op alle drie de vragen een negatief antwoord geeft, kan worden
verondersteld dat hij een absoluut afwerende houding heeft voor het aanpassen van
het gewasbeschermingsmiddelengebruik op basis van argumenten voor het milieu.
Uit tabel 5.16 blijkt dat, met minder dan 1%, een verwaarloosbaar aantal telers te
zijn. In 1991was dit nog 10%.
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4. Inspanningsbereidheid
Inspanningsbereidheid eigen bedrijf
Uit tabel 5.16 blijkt dat bijna alle agrarische ondernemers in enige mate bereid
zijn om zich in te spannen voor verandering van hun gewasbeschermingsmiddelengebruik. Daarom is het interessant die inspanningsbereidheid te kwantificeren.
Hoeveel denken de telers terug te kunnen in het gewasbeschermingsmiddelengebruik? Uit tabel 5.5 is al gebleken dat 31%van de telers van mening was dat het
gebruik in hun sector te hoog was. Dat betekent in feite dat deze telers ook reële
mogelijkheden zien om hetgebruik te verminderen.
In tabel 5.17 staat weergegeven hoeveel procent reductie de ondernemers op hun
eigen bedrijf mogelijk achten voor de komende 3jaar. Gemiddeld denkt men de
komende 3jaar 21% terug te kunnen in het gebruik. Dit percentage ligtboven het
schema dat in de Bestuursovereenkomst is afgesproken om 50% reductie in 2000
te halen (ten opzichte van 1984-1988); in 1994 was al 44% reductie behaald en
eind 1997 zou dat dan inmiddels 56% zijn. Er bestaat dus overtuigend de bereidheid en het vertrouwen om aan de taakstelling van het volumebeleid te voldoen.
Een reductie van meer dan 20% is volgens 38% van de ondernemers niet mogelijk, terwijl 46% wel mogelijkheden ziet voor 20% of meer reductie.
Het percentage reductie dat de telers de komende 3 jaar haalbaar achten op hun
bedrijf ligt wel lager dan in 1991.Toen verwachtte men 27% reductie te kunnen
halen in de 3 volgende jaren (tabel 5.17). Die reductie is ruimschoots gehaald.
Hierbij moet overigens wel opgemerkt worden dat deze reductie voor het grootste
gedeelte is toe te schrijven aan de grondontsmetting. De overige middelengroepen,
met namede fungiciden, hebben veel minder aan de reductie bijgedragen.
Over de reductie per middelengroep lijken de telers een ander beeld tehebben dan
de verkoopcijfers van Nefyto aangeven (PD, 1995). Uit tabel 5.18 blijkt dat 37%
van de telers de indruk heeft dat ze de meeste reductie hebben gehaald met het
gebruik van fungiciden. Het gebruik van fungiciden is volgens de Nefytocijfers
gemiddeld vrijwel constant gebleven. Het is mogelijk dat een aantal telers een
reductie heeft bereikt door het vervangen van dithiocarbamaten door fluazinam.
Hiermee is het gebruik met 10% verminderd (MLNV, 1995). Hier tegenover staat
dat bij andere toepassingen het fungicidengebruik juist is gestegen. Tabel 5.18
geeft daarom geen exact beeld van dereductie van het gebruik van de verschillende groepen middelen. Desondanks lijken de telers de reductie van het fungicidengebruik ten opzichte van andere middelen, waaronder in het bijzonder de grondontsmettingsmiddelen te overschatten.
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Uit het bovenstaande blijkt dat de telers een snellere vermindering van het
gewasbeschermingsmiddelengebruik voor mogelijk houden dan in de Bestuursovereenkomst is afgesproken. Dit geldt het sterkste voor de champignonteelt. Er
bestaat geen verband tussen de hoeveelheid reductie die de telers vanaf 1991
gehaald hebben en de te verwachten reductievoor de 3 komendejaren.
De positieve houding van de telers ten opzichte van de vermindering van het
gewasbeschermingsmiddelengebruik, staat over het algemeen niet in verhouding
tot de mogelijkheden die de telers hebben genoemd om in de toekomst het
gewasbeschermingsmiddelengebruik te verminderen. In samenwerking met
gewasbeschermingsdeskundigen zijn per sector de mogelijkheden die de telers
hebben aangevoerd, geïnventariseerd. Hieruit bleek dat voor de meeste sectoren
met de genoemde mogelijkheden slechts een marginale reductie van het gewasbeschermingsmiddelengebruik mogelijk is. (Zie paragraaf 5.1.2). Bij verschillende
sectoren bleken wel mogelijkheden te zijn die de telers niet zelf hebben genoemd.
In veel gevallen waren dit vooral kennisintensievere mogelijkheden zoals geleide
bestrijding, mogelijkheden met meer risico zoals mechanisch onkruidbestrijding en
een betere bedrijfshygiëne.
Inspanningsbereidheid sector
Binnen de eigen sector verwachten agrarische ondernemers een geringere afname
van het gewasbeschermingsmiddelengebruik in de komende 3 jaar, dan de
afgelopen 3 jaar is gerealiseerd. Een gelijke reductie als die de laatste 3 jaar
gerealiseerd is, houdt 35% van de telers voor mogelijk (tabel 5.19). Dit zou
betekenen dat eind 1997 de totale reductie na 6jaar 69% bedraagt. Dat zou een
ruime overschrijding zijn van de 50% die voor hetjaar 2000 ten doel gesteld is.
Het lijkt erop dat de telers de mogelijkheden voor de sector positiever inzien dan
voor hun eigen bedrijf. Opvallend is wel de relatief negatieve verwachting van de
champignontelers voor hun sector. Uit tabel 5.17 bleken de champignontelers van
alle sectoren het hoogste reductiepercentage voor hun eigen bedrijf te verwachten
voor de komende 3jaar.
Naast een 50% afname van het totale gebruik in 2000, zijn voor elke sector per
middelengroep nog specifieke reductiepercentages, als streefwaarden, vastgesteld
die in 2000 behaald moeten worden. In hoeverre de telers die voor hun bedrijf of
sector haalbaar achten, valt uit deze enquêteniet vast te stellen.
Vit deze paragraaf blijkt dat de telerspositieve verwachtingen hebben voor de
vermindering van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. Ze voeren daar ook
concrete mogelijkheden vooraandie de afgelopenjaren ook veelin de vakbladen
hebben gestaan. Dit is een gunstige uitgangssituatie voor de voorlichting.De
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telers lijkenopente staan voormogelijkheden om hetgebruikvan gewasbeschermingsmiddelen te reduceren.
Dat veelmogelijkheden die de telersnoemenniet (meer) toereikend zijn vooreen
belangrijke reductie is zorgwekkend. Als blijkt dat de mogelijkheden niet de
verwachte reductieopleveren,kan depositieve houdingvande telers omslaanin
een negatieve.Het is van belang dat de voorlichting meer nadruk legt op niet
genoemde mogelijkheden met perspectief, zoals geleide bestrijding en betere
bedrijfshygiëne. Deze mogelijkheden verschillenper sector. Daarnaast is het
belangrijk dat er nieuwe mogelijkhedenkomen om verdere reductie van het
gewasbeschermingsmiddelengebruik tekunnen realiseren.
5.1.3 Financieelrisico
Uit de vorige paragraaf blijkt dat de telers een reductie van het gewasbeschermingsmiddelengebruik mogelijk achten die veel groter is dan in de Bestuursovereenkomst ten doel gesteld is. Deze reductie verwachten de telers, in ieder geval
voor een deel, te kunnen realiseren met een verbetering van het bedrijfsresultaat.
Dit blijkt uit tabel 5.20 waarin geconstateerd wordt dat de meeste ondernemers
(76%) ervan uit gaan dat zij een beter bedrijfsresultaat kunnen halen door meer
aandacht te schenken aan een betere gewasbescherming. (Met een betere gewasbescherming wordt in dit rapport een gewasbescherming bedoeld, met een zo hoog
mogelijke opbrengst met gebruik van zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen). De champignonteelt is hierbij de sector waar ditverband het minste aanwezig
is. De champignontelers verwachten het hoogste percentage reductie op hun
bedrijf, zonder daarbij te rekenen op een beter bedrijfsresultaat te halen. Het lijkt
erop dat de champignontelers het minste belang hechten aan financiële voorwaarden bij de reductievan het gewasbeschermingsmiddelengebruik.
Een middel om tot een betere gewasbescherming te komen is een goede risicoschatting bij het spuiten. Te weinig spuiten betekent een verhoogd risico voor
ziekten en plagen, teveel leidt tot extra kosten, milieubelasting en gewasschade.
Bijna 25% van de ondernemers spuit liever teveel om risico te voorkomen (tabel
5.21). De champignonteelt onderscheidt zich, met slechts 5% van de telers die
liever teveel spuit. Dit lage percentage kan het gevolg zijn van onvoldoende
kennis bij de telers van juiste doseringen van desinfectantia (PD, 1994). Van de
ondernemers die liever teveel spuiten om risico's te vermijden is het percentage
het hoogste in de fruitteelt (36%), waar de lastig te bestrijden schurft hiervan
waarschijnlijk een belangrijke oorzaak is.
Bij 61%van de ondernemers bestaat de bereidheid om iets aan het milieu te doen
zonder devoorwaarde dat milieuvriendelijke produkten beter betaald worden (tabel
5.22). Vooral voor de groententeelt onder glas en de champignonteelt blijkt een
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hogere prijs voor de produkten geen bepalende factor te zijn om wat aan het
milieu te gaan doen. Er is geen correlatie tussen deze bereidheid en de verwachting van de telers met een betere gewasbescherming een beter bedrijfsresultaat te
halen. Dat betekent dat de telers niet zondermeer op basis van een beter bedrijfsresultaat kiezen om iets aan het milieu te doen. In het bijzonder bij de champignonteelt bevestigt dit de eerdere veronderstelling dat de telers minder belang hechten aan financiële voorwaarden bij reductie van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. Deze houding is positief voor het werken aan een schonere landbouw
in de toekomst. Met deze bereidheid is alleen nog niet duidelijk hoeveel de telers
aan het milieu willen doen zonder een hogere prijs voor deprodukten.

5.1.4 Conclusie
De mogelijkheden voor devoorlichting om tewerken aan een verdere reductie van
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn positief. De telers geven in alle
sectoren aan dat het gebruik verder terug kan, verder dan in de Bestuursovereenkomst als doel gesteld is. Daarnaast geven ze zelf veel mogelijkheden aan waarmee ze deze reductie denken te kunnen bereiken. Het bewerkstelligen van een
reductie, door een betere gewasbescherming, kan volgens de meeste telers leiden
tot een beter bedrijfsresultaat. Op basis van deze optimistische verwachtingen mag
de voorlichting een positieve houding verwachten bij initiatieven om het gewasbeschermingsmiddelengebruik terug tebrengen.
De meeste mogelijkheden die de telers hebben genoemd voor de komende jaren
zijn ook genoemd alsbelangrijkste wijzigingen in deafgelopen jaren. Deskundigen
beoordelen de mogelijkheden als ontoereikend om nog veel bij te dragen aan de
volumereductie. Om de positieve houding van de telers ten opzichte van de
reductie positief te houden is het van belang dat bruikbare mogelijkheden aangeboden worden. Een aantal goede mogelijkheden hebben de telers niet genoemd.
Deze mogelijkheden vragen vaak veel kennis (b.v. geleide bestrijding) of gaan om
gewoontes diemoeilijk teveranderen zijn (b.v. beterebedrijfshygiëne).
Van een blijvende gedragsverandering kan nog geen sprake zijn. Dit blijkt onder
andere uit het feit dat geïntegreerde gewasbescherming nauwelijks genoemd wordt
als mogelijkheid. Er wordt voornamelijk gewerkt op kleinere afzonderlijke
onderdelen, en niet meteen geïntegreerd systeem voor hettotale bedrijf.
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5.2 Sociaal dilemma en sociale norm
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat een belangrijk deel van de agrarische
ondernemers overtuigd is dat er iets aan de huidige praktijk van de gewasbescherming gedaan moet worden. Dat hoeft echter nog niet te betekenen dat de ondernemer het als zijn plicht ziet metaanpassing van zijn gewasbescherming te beginnen.
Hier speelt het probleem van sociale dilemma's een rol. Wat mensen collectief
onderschrijven, werken ze individueel toch anders uit. (Van Woerkum, 1989). Dit
geldt in het bijzonder als dekosten relatief hoog zijn.
De actoren die in zo'n geval de kosten vrijwillig over hebben voor de collectieve
baten, en actief bezig zijn met milieumaatregelen, moeten vaak zien dat anderen
zich gedragen als "free riders". Dat wil zeggen: wel meeprofiteren van een
gezond leefmilieu en een beter imago, maar ondertussen niet meebetalen. Vaak
zijn dit soort situaties maatschappelijk alleen beheersbaar te maken door middel
van afspraken en controleopdie afspraken.
Illegaalgebruikmiddelen
In tabel 5.23 en 5.24 zijn tweeaspecten van het sociaal dilemma aangegeven. Een
meerderheid (67%) van de telers verwacht dat collega's illegaal middelen gaan
gebruiken, als meer middelen verboden worden (tabel 5.23). Dit suggereert dat
telers verwachten dat anderen zich niet zullen houden aan de regelgeving. Dit is
zorgwekkend, omdat gebrek aan vertrouwen in collega's demotiverend werkt
(Messick & Brewer, 1983). Daarnaast kan dit gebrek aan vertrouwen van de
collega's als excuus gebruikt worden voor het eigen "slechte gedrag". Het aantal
telers dat een toenemend illegaal middelengebruik verwacht door een strenger
toelatingsbeleid is wel iets afgenomen sinds 1991. Die afname is vooral bepaald
door de akkerbouw, bloemen onder glas en de champignonteelt. In de vollegrondsgroententeelt en de fruitteelt is de verwachting van illegaal middelengebruik
door een strenger toelatingsbeleid gestegen sinds 1991. Voor fruitteelt kan deze
verwachting gestimuleerd zijn door het niet toelaten van Scala, een middel tegen
schurft. Dat middel was wel in het buitenland verkrijgbaar en was een grote
verleiding tot illegaal gebruik. Het middel is inmiddels wel toegelaten in Nederland.

Overheidsingrijpen
Veel telers (57%) vinden het terecht als de overheid ingrijpt, om daarmee de
burgers, industrie en landbouw te dwingen het milieu te sparen (tabel 5.24).
Hieruit blijkt dat veel telers in principe overheidsingrijpen niet afwijzen. Met
41

milieu, beleid en agrarische ondernemers
andere woorden: de overheid wordt bij veel telers gezien als de verantwoordelijke
instantie voor het oplossen van de milieuproblemen. Toch is er in vergelijking met
de Referentiemeting een duidelijke afname te constateren van het aantal telers (van
72% naar 57%) dat de overheid in die rol wil zien. Hieruit is niet op te maken of
de telers een toenemende afkeer van de overheid hebben of wellicht liever zelf het
initiatief in handen willen hebben.
Het opleggen van boetesaan boeren en tuinders die het milieu teveel belasten door
teveel spuiten is een mogelijkheid om de problemen van het sociale dilemma te
doorbreken, dus met sancties voor de free riders. Een dergelijke expliciete vorm
van overheidsingrijpen is met 38%van de telers die er voor zijn, duidelijk minder
geliefd (tabel 5.25). Met het opsporen en opleggen van boetes heeft de overheid
meer een "politiefunctie". Veel telers zien de overheid liever in een voorwaarden
scheppende dan controlerende rol.
82% van de ondernemers zegt met het milieu rekening te houden, ongeacht of
collega's dat ook doen (tabel 5.26). Hiermee wordt het bestaan van een sociaal
dilemma op het gebied van landbouw en milieu ontkend. Verwacht mag worden
dat hier een sociaal wenselijk antwoord gegeven is: men wil niet graag als naloper
gezien worden.
Om te weten welke indruk telers hebben van actoren in hun omgeving als het gaat
om devraag of er meer of minder aan het milieu gedaan moetworden, isdetelers
gevraagd welke mening zij toedichten aan een aantal personen of instanties uit hun
(directe) omgeving (tabel 5.27).
Van de overheid, de milieu-organisaties en in wat mindere mate de consument, is
men overtuigd dat dezewillen dat er meer aan het milieu gedaan wordt. Opvallend
is dat de telers de indruk hebben dat het DLV veel minder op milieuresultaten
gericht is dan de overheid. DLV was tot voor kort nog een volledige overheidsdienst, maar door de recente privatisering heeft DLV niet meer als taak uitdrager
te zijn van het overheidsbeleid. Kennelijk is deze wijziging overgekomen bij de
telers.
Partner, familie en collega's vinden volgens 54% van de respondenten, net als zij
zelf, dat momenteel precies genoeg aan het milieu wordt gedaan. Bij dit deel van
de telers plus de 14% die hier geen duidelijk antwoord op heeft zal de sociale
norm van de directe omgeving van de ondernemer niet van invloed zijn om meer
of minder aan het milieu te gaan doen. De overige 32% dicht zijn naaste omgeving wel invloed toe om hem te stimuleren (22%) dan wel af te remmen (11%)
meer aan het milieu te gaan doen.
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5.3 Kennisen waardering van beleid en regelgeving
De kennis van het MJP-G is de afgelopen 3jaar gegroeid, maar nog steeds blijkt
19% van de telers niet bekend te zijn met dit beleidsplan (tabel 5.28). Van de
groep die het MJP-G wel kent, menen de meesten dat daarin het terugdringen van
het gewasbeschermingsmiddelengebruik, dus het volumebeleid, het belangrijkste
punt is (tabel 5.29). (De antwoorden op deze vraag moesten de telers spontaan
noemen). Het te behalen percentage reductie van het gebruik in het jaar 2000
(50% ten opzichte van dejaren 1984-1988) is echter bij slechts 47% bekend (tabel
5.30). Dit is een duidelijke afname ten opzichte van 1991,toen dat nog 61%was.
Verder valt op dat de respondenten niet of nauwelijks bekend zijn met beperking
van de emissie en afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen als belangrijke
doelstellingen van het MJP-G (tabel 5.29). Beperking van emissie wordt door
slechts 3% van de telers genoemd en beperking van afhankelijkheid is door geen
enkele teler als doelstelling genoemd.
De agrarische ondernemers zijn, ondanks de iets positievere beoordeling dan in de
Referentiemeting, nog niet tevreden over het landbouw-milieubeleid van de
overheid. Voor het beleid op het gebied van bestrijdingsmiddelen konden de
respondenten een rapportcijfer geven van 1t/m 10. Dit resulteerde in een gemiddeld cijfer van 4,8. Vergeleken met het onderzoek van 3 jaar geleden is dit 0,5
punt hoger, maar nog steeds een onvoldoende.
Ook de reacties op een aantal stellingen over de overheid en het overheidsbeleid
waren gemiddeld negatief. Hoewel deze stellingen niet direct gaan over het
gewasbeschermingsbeleid, mag verwacht worden dat, gezien het verband van de
enquête waarin deze stellingen zijn opgenomen, de mening over het beleid door de
respondenten in verband is gebracht met de gewasbescherming.
Veel telers (55%) hebben een negatieve waardering voor het Nederlandse landbouw-milieubeleid omdat ze het niet goed doordacht vinden en niet consequent.
20% van de telers vindt dit beleid wel goed doordacht en consequent (tabel 5.31).
Vergeleken met 1991, toen 18% deze mening had, is geen belangrijke stijging in
dewaardering opgetreden.
De helft van de telers vindt dat de overheid gezwicht is voor de druk van de
consumenten (tabel 5.32). Ze geven hiermee te kennen dat zij hun belangen
achtergesteld zien bij die van consumenten. Deze mening is gemiddeld onveranderd vergeleken met 1991.Dit hoge percentage kan mogelijk veroorzaakt worden
doordat de telers onterecht in bepaalde dingen de hand van de overheid zien. Zois
het heel goed mogelijk dat het initiatief van de veilingen voor Milieubewust Telen
door de telers die bezwaren hebben tegen MBT, gezien wordt als een actie van de
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overheid. Daarnaast is het overigens de vraag in hoeverre niet de overheid maar
juist de teler is gezwicht voor de druk van de consumenten.
De activiteiten die in de Nederlandse samenleving op het gebied van het milieu
worden ontplooid, worden door de agrarische ondernemers duidelijk minder
gewaardeerd dan in 1991. De meeste ondernemers vinden, evenals in 1991, dat
juist genoeg gedaan wordt aan het milieu in Nederland. Vergeleken met 1991
blijkt wel duidelijk een toename van het aantal ondernemers dat vindt dat teveel
aan het milieu gedaan wordt (tabel 5.33). Deze groep lijkt door de milieuactiviteiten van de afgelopen jaren verzadigd te zijn.
Bestuursovereenkomst
Van de Bestuursovereenkomst "Uitvoering Meerjarenplan Gewasbescherming",
heeft 74% wel eens gehoord (tabel 5.34). Deze Bestuursovereenkomst wordt door
45% van de telers zondermeer positief gewaardeerd (tabel 5.35). De meest
genoemde bezwaren tegen de overeenkomst zijn: "gaat te ver, grens is bereikt" en
"moet de overheid zich niet mee bemoeien". Deze bezwaren zijn vrij vaag,
mogeüjk als gevolg van beperkte kennisvan de inhoud van de overeenkomst.
Spuitlicentie
Met ingang van 1juli 1996 heeft iedereen een speciale licentie nodig voor het
toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Een vrijstelling wordt gegeven aan
telers met voldoende opleiding (ongeveer 60% van de telers). De verplichting van
de spuitlicentie is volgens 46% van de telers terecht (tabel 5.36). Deze verplichting wordt met name gesteund door de boomteelt en de champignonteelt. Als
belangrijkste redenen waarom men de verplichte licentie accepteert, worden
genoemd het zorgvuldiger omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en het
vergroten van de kennis van zaken omtrent de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen (tabel 5.37). De groep die de verplichting afwijst (33%) is van mening
dat men uit de praktijk meer kennis en ervaring opdoet dan met een cursus (tabel
5.38). Het verplichten van de cursus wordt door hen ervaren als een ontkenning
van hun vakbekwaamheid. De licentiecursus is inmiddels door 28% van de telers
gevolgd, waarbij de fruitteelt en deboomteelt enigszins achterblijven (tabel 5.39).
De inhoud van decursus is door de meeste telers ervaren als leerzaam (tabel 5.40)
en redelijk tot goed toepasbaar op het eigen bedrijf (tabel 5.41). Deze positieve
waardering wijst erop dat de telers diebij voorbaat de cursus afwijzen waarschijnlijk een onterecht vooroordeel hebben.
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Heffing
Hoewel sinds het sluiten van de Bestuursovereenkomst een heffingensysteem
voorlopig van de baan is, is de respondenten toch naar hun oordeel hierover
gevraagd. Deze vraag kan gezien worden als een algemene "bereidheidsmeting"
voor concrete maatregelen. Van de telers is 70% onvoorwaardelijk tegen het
invoeren van een heffing op bestrijdingsmiddelen. Dat is een flinke stijging
vergeleken met de 52% van 1991 (tabel 5.42). Een beperkte groep (28%) wil er
eventueel mee akkoord gaan als deze maatregel in alle EG-landen zou worden
ingevoerd of wanneer het via de heffing betaalde geld (door subsidies) weer bij de
telers terug zou komen. In 1991 ging 47% hiermee akkoord. Dit negatievere
oordeel over de heffing wijst op een afgenomen bereidheid voor concrete maatregelen.
Toelatingsbeleid
Het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen wordt door 65% van de
telers als strenger ervaren dan 3jaar geleden (tabel 5.43). Dat is opvallend omdat
er in dezeperiode niets veranderd is in het toelatingsbeleid. Mogelijk ziet men een
dreiging in de maatregelen dieworden voorbereid op het gebied van detoelating.
Als het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst strenger
wordt, accepteert 21% van de telers dat onder geen voorwaarde. 73% van de
telers accepteert dit alleen onder voorwaarde dat er alternatieven voor de niettoegelaten of verboden middelen zijn en/of wanneer alle EG-landen meedoen
(tabel 5.44). Het draagvlak voor een strenger toelatingsbeleid wordt klein geacht.
Dit blijkt uit de grote groep (67%) die verwacht dat daarmee het gebruik van
illegale middelen zal toenemen (tabel 5.23).
In de Referentiemeting is geconcludeerd dat de telers over het algemeen meer
waardering hadden voor concrete maatregelen dan voor het algemene beleid. Zo
waren een strenger toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen en het
verplicht laten keuren van spuitapparatuur bespreekbare maatregelen.
Hoewel men over de spuitlicentie, als enige maatregel die de afgelopen 3 jaar is
ingevoerd, positief is, blijkt dat men wat minder open staatvoor (nieuwe) concrete
maatregelen voor een milieuvriendelijkere gewasbescherming. De verplichte
spuitlicentie wordt door veel telers als terecht beschouwd. Dit is echter geen
beperkende maatregel. Maatregelen die voor de teler direct beperkingen of kosten
opleveren, zijn duidelijk minder geliefd. Een strenger toelatingsbeleid, wat nu
21% onvoorwaardelijke tegenstanders heeft, werd in 1991door slechts 5% van de
telers een onterechte maatregel gevonden. Ook blijkt het aantal telers dat onvoorwaardelijk tegen het invoeren van een heffingensysteem is, in 1994 groter dan in
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1991 (resp. 70% en 52%). Uit tabel 5.22 is echter gebleken dat 61% van de telers
(op eigen initiatief) wel wat aan het milieu wil doen zonder daarvoor meer betaald
te krijgen voor zijn produkten. Er lijkt een groeiende afkeer van beperkende
maatregelen door de overheid, terwijl de telers zelf wel bereid lijken te zijn om
initiatieven te nemen in derichtingdiedeoverheid aangeeft.
5.4 Consument en milieukeurmerk
De laatstejaren is er een ontwikkeling gaande naar het keurmerken van agrarische
produkten die op milieuvriendelijkere wijze zijn geproduceerd. Zo zijn er het
MBT-keurmerk, gecontroleerd geteelde aardappelen enzovoort. Vanuit de telers is
er een redelijk vertrouwen in deze ontwikkeling, in het bijzonder vanuit de
vollegrondsgroententeelt, de groententeelt onder glas en de champignonteelt (tabel
5.45). Gemiddeld 54% van de telers verwacht dat de marktpositie van de Nederlandse land- en tuinbouw door de invoering van keurmerken versterkt zal worden.
Alleen de bloembollentelers hebben hier duidelijk minder vertrouwen in. Een
reden hiervoor kan zijn dat de consument minder hogeeisen aan siergewassen stelt
ten opzichte van voedselgewassen, en men te maken heeft met strenge fytosanitaire eisen bij de export. Aan de andere kant betekent een dergelijk keurmerk
voor de sector een erkenning van de mogelijkheid tot het produceren van 'milieuvriendelijke bloembollen'. Vooralsnog bestaat hier in de sector geen draagvlak
voor.
Een hogere prijs voor milieuvriendelijk geteelde produkten wordt door de meeste
telers niet als voorwaarde gesteld om met de bedrijfsvoering iets te doen aan het
milieu (tabel 5.22). Het is hierbij wel de vraag hoeveel de teler bereid is om
zonder hogere prijs aan het milieu te doen. Is dat bijvoorbeeld voldoende om zijn
produkten onder een keurmerk tekunnen verkopen.
Het produceren voor een milieukeurmerk is een eigen initiatief van de teler,
waarbij geen dwang uitgeoefend wordt door de overheid. Dit, gevoegd bij de
positieve verwachting die de telers hebben van een verdere reductie van het
gewasbeschermingsmiddelengebruik en de verwachte verbetering van de marktpositie, lijkt een goed uitgangspunt voor de telers om door middel van een
milieukeurmerk tewerken aan een schonere gewasbescherming.
Dit onderzoek is gehouden voor deinvoering van hetagro-milieukeur.
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6.1 Inleiding
Zoals aangegeven in het begin van dit verslag gaat het in dit onderzoek om een
Doelbereikingsmeting. Dit betekent dat van bepaalde voorlichtingsprodukten niet
meer het onmiddellijke effect kan worden nagegaan. Wel kan achteraf worden
gekeken op welke manier gebruik is gemaakt van allerlei voorlichtingsprodukten
over gewasbescherming.
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde de interesse voor toekomstige voorlichting, de bekendheid van de campagne "Naar gewasbescherming met
toekomst" en het gebruik van de verschillende voorlichtingsbronnen door boeren
en tuinders.
6.2 Voorlichting
6.2.1 Interesse in informatie
In de enquête is de respondenten gevraagd naar hun interesse voor een aantal
onderwerpen op het gebied van gewasbescherming, voor hun eigen bedrijf. De
peiling van deze interesse zou richting kunnen geven aan de gewasbeschermingsvoorlichting van de komende jaren. De volgende onderwerpen zijn de telers
voorgelegd:
1. Herkennen van ziekten, plagen en onkruiden;
2. Spuittechniek;
3. Tijdstip van spuiten;
4. Spuitapparatuur;
5. Nieuwe gewasbeschermingsmiddelen;
6. Effecten van gewasbeschermingsmiddelen ophet milieu.
De belangstelling van de telers in al de bovenstaande onderwerpen is hoog.
Variërend per onderwerp blijkt gemiddeld 86tot 97 %geïnteresseerd te zijn (tabel
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6.1). De vraag kan hierbij gesteld worden of ondernemers ook actief op zoek
zullen gaan naar informatie over deze onderwerpen. De grote interesse is in elk
geval een indicatie om in de ongevraagde voorlichting hier aandacht aan te
besteden. Te denken valt aan informatie in de vakbladen, maar ook de intermediairen kunnen met deze onderwerpen aankomen.
De interesse van de telers betekent voor een groot deel belangstelling voor
middelen en technieken die bijdragen aan een meer milieuvriendelijke gewasbescherming. Naast interesse in onderwerpen die direct ten gunste van het eigen
bedrijf kunnen zijn, tonen de telers ook interesse voor de effecten van gewasbeschermingsmiddelen ophet milieu.
6.2.2 Irritatie voorlichting milieuvriendelijke gewasbescherming
De grote belangstelling voor informatie, in het bijzonder de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu, staat haaks op de irritatie die 23% van de
telers regelmatig tot vaak heeft bij voorlichting op het gebied van milieuvriendelijke gewasbescherming. Het blijkt dat de telers wel interesse hebben voor mogelijke
aanpassingen op hun bedrijf ten behoeve van het milieu. De wijze waarop de
hiervoor benodigde informatie aan zewordt overgebracht blijkt echter niet altijd in
goede aarde tevallen.
Van een verzadiging door voorlichting op het gebied van milieuvriendelijke
gewasbescherming lijkt echter nog geen sprake. Van de telers zegt 49% zich er
niet zo vaak tot nooit aan te storen (tabel 6.2). Toch is het aandeel telers van23%
dat zich regelmatig tot zeer vaak stoort aanzienlijk. De irritatie bij de fruitteelt
springt eruit met35%.
Debelangrijkste oorzaken van dezeirritatie zijn:
1. men vindt devoorlichting te overdreven;
2. men vindt deadviezen in depraktijk niet haalbaar.
3. men vindt devoorlichting te eenzijdig belicht;
4. men vindt devoorlichting ondeskundig;
(tabel 6.3).
Vooral punten 1en 3 geven de indruk niet op de inhoud van de voorlichting gebaseerd te zijn. De telers die irritatie uiten, lijken bij voorbaat iets tegen de voorlichting op het gebied van milieuvriendelijke gewasbescherming te hebben. De
punten 2 en 4 zijn daarentegen wel een waarde-oordeel over de inhoud van de
adviezen die de voorlichting geeft. Voor de strategie van de voorlichting is het
van belang te weten of men met een vooroordeel van de teler te maken heeft of
datde teler problemen heeft met deinhoud en toepasbaarheid van de adviezen. Uit
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hoofdstuk 5 is al gebleken dat volgens detelers aanpassingen ter vermindering van
het gewasbeschermingsmiddelengebruik technisch goed mogelijk zijn en een beter
bedrijfsresultaat kunnen opleveren. Dit is een goed uitgangspunt voor de voorlichting om de telers die een afkeer hebben van voorlichting over milieuvriendelijke
gewasbescherming te overtuigen van mogelijkheden die niet alleen het milieu
minder belasten, maar ookvoordelen voor het eigen bedrijf opleveren.
De interesse in informatieen techniekendie kunnen bijdragen aan een meer
milieuvriendelijke gewasbeschermingblijktbij de telersgrootte zijn. Deirritatie
die voorlichting opditgebied opkanwekken,wordtvoornamelijk bepaald doorde
wijzewaarop de informatie gebracht wordt.Omtezorgendatde voorlichtingsprodukten goed worden gewaardeerddoor de telers, is het van belang deze te
pretesten. Opdezewijze kanonnodige irritatie doorde telersvoorkomen worden.
6.2.3 Herkennen van de voorlichtingscampagne
De Kerngroep MJP-G van het Informatie en Kennis Centrum Landbouw heeft
vanaf 1991 de voorlichtingscampagne "Naar gewasbescherming met toekomst"
gevoerd met als doel de uitvoering van het Meerjarenplan Gewasbescherming te
stimuleren door intensivering en verbetering van de gewasbeschermingsvoorlichting.
Om een indruk te krijgen van de bekendheid van de telers met de voorlichtingscampagne, is hen gevraagd of ze het logo van de campagne kennen. Bij 16% van
de telers bleek het logo bekend te zijn (tabel 6.4). Er was hierin geen groot
onderscheid tussen de sectoren. Deze geringe bekendheid bij de telers moet echter
wel op de juiste waarde geschat worden. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de
campagne voornamelijk op intermediairen gericht was. Daarnaast varieerde het
aantal produkten voor ondernemers per sector. De telers die wel bekend waren
met het campagnelogo, kennen hetvoornamelijk uit devakbladen (tabel 6.5).
De videofilm "Een kwestie van willen" is een belangrijk produkt uit de campagne
"Naar een gewasbescherming met toekomst" met als doelgroep boeren en tuinders
van alle sectoren, met name deelnemers aan studieclubs, themadagen en cursussen. De film gaat over emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu en
de gevolgen daarvan. Daarnaast komen oplossingen in beeld die de milieubelasting
kunnen beperken. Deze film is bekend bij 11% van de telers (tabel 6.6). Van deze
groep heeft 56% de film ook daadwerkelijk gezien (tabel 6.7). Dit betekent dat
7% van alle telers de film gezien hebben. De champignonteelt vormt hierop met
20 %een positieve uitschieter. Dit is opvallend, omdat deze sector niet specifiek
belicht wordt in de film.
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In de film wordt getracht duidelijk te maken hoe de emissie van gewasbeschermingsmiddelen veroorzaakt wordt. Van de telers die de film gezien hebben is25%
het geheel met deze strekking eens. 56% onderschrijft de boodschap van de film
gedeeltelijk. Deze telers geven aan dat ze de problemen door emissie niet volledig
onderkennen. Dit hoge percentage is niet zo vreemd. Een klein deel van de telers
(7%) is het volstrekt niet eens metwat in de film verkondigd wordt (tabel 6.8). Er
lijken hier grote verschillen te bestaan tussen de sectoren. Het aantal respondenten
is echter te laag omhierover een betrouwbare uitspraak te doen.
6.3 Informatiebronnen
6.3.1 Schriftelijk voorlichtingsmateriaal
Er is een groot aanbod van schriftelijke voorlichtingsmateriaal met informatie over
milieuvriendelijke gewasbescherming voor de agrarische ondernemers. Het meest
gebruikt blijken de vakbladen te zijn. Driekwart van de telers heeft de laatste
maanden voor de enquête artikelen over milieu en gewasbescherming uit de
vakbladen gebruikt (tabel 6.9). De vakbladen hebben met sectorspecifieke informatie een groot bereik bij de telers, door het hoge percentage geabonneerde telers
en het regelmatig verschijnen. Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat vakbladen een dominerend medium zijn bij de eerste fase van een strategisch besluitvormingsproces, waarbij agrariërs voor het eerst horen van ontwikkelingen die op
langere termijn van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering. Daarnaast bieden
veel vakbladen artikelen waarin de ontwikkelingen in het landbouwbeleid gevolgd
worden (Kuiper en Van Woerkum, 1991).
Veel minder worden folders en brochures gebruikt (door 22% van de telers de
laatste maanden voor de enquête)(tabel 6.9). Ze worden voornamelijk verspreid
door de gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten- en handelaren (tabel 6.10). Het
gebruik van folders enbrochures afkomstig van DLV is met 6% laag.
Het meest gebruikte schriftelijke voorlichtingsmateriaal van DLV zijn de adviezenof takboekjes gewasbescherming. Deze zijn de laatste maanden voor de meting
door 26% van de telers gebruikt. Over het helejaar gezien gebruikt 75% van de
telers het takboekje (tabel 6.11). In ruime meerderheid is dit ook een recente
uitgave (tabel 6.10). De frequentie van het gebruik van het takboekje gewasbescherming verschilt per sector. De akkerbouw, fruitteelt, boomteelt en vollegrondsgroententeelt gebruiken met 15 of meer keer per jaar het takboekje het
meest (tabel 6.11). De bloembollenteelt, bloemen- en groenten onder glas en de
champignonteelt blijven onder de 8maal gebruik van het takboekje perjaar.
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De meest gebruikte informatie uit de takboekjes zijn de toepassingsmogelijkheden
en de dosering van gewasbeschermingsmiddelen (tabel 6.14). Door het veel
toepassen van biologische bestrijding in de groententeelt onder glas halen in deze
sector veel telers informatie over de effecten van middelen op natuurlijke vijanden
uit het takboekje. In de akkerbouw gebruikt men daarnaast het takboekje in veel
gevallen ook voor informatie over deprijzen van middelen en over de hoeveelheid
water, druk en de druppelgrootte bij het spuiten. Deakkerbouw is een sector waar
het aandeel van gewasbeschermingsmiddelen in de produktiekosten relatief hoog
is. Hierdoor is de prijs en efficiënte toediening van groter financieel belang voor
de teler. (In de nieuwste uitgaven van de takboekjes staan de prijzen van gewasbeschermingsmiddelen niet meer vermeld).
6.3.2 Interpersoonlijke voorlichting
Gewasbeschermingsmiddelenhandel
De gewasbeschermingsmiddelenhandel is een zeer invloedrijke informatiebron
voor de agrarische ondernemer. De verkoop van en voorlichting over gewasbeschermingsmiddelen zijn nauw metelkaar verbonden.
De gewasbeschermingsmiddelenhandel is voor het grootste gedeelte in handen van
zelfstandige handelaren. De enige relevante groep die hiernaast nog middelen
verkoopt, zijn vertegenwoordigers van coöperaties (tabel 6.15). De belangrijkste
redenen ombij degekozen handelaar te kopen zijn deprijs, degoede verstandhouding en de goede advisering (tabel 6.16). Vrijwel alle gewasbeschermingsmiddelenhandelaren geven naast de verkoop ook advies over het gebruik van middelen
(tabel 6.17). Dit advies wordt niet alleen gegeven op initiatief van de handelaar
zelf, er blijkt bij de teler ook behoefte aan advies van de handelaar, gezien het
hogepercentage telers dataangeeft zelf actief om advies tevragen (tabel 6.18 ).
Over het algemeen adviseert de handelaar voornamelijk over onderwerpen voor de
dagelijkse bedrijfsvoering, zoals het soort middel dat gebruikt kan worden, het
tijdstip van spuiten en de middelendosering. Voorlichting over meer strategische
zaken in de bedrijfsvoering, zoals geïntegreerde bestrijding, wordt door de
handelaar nauwelijks gegeven (tabel 6.19b).
Uit tabel 6.19a blijkt dat de akkerbouwers zich van alle sectoren het meest laten
voorlichten door de gewasbeschermingsmiddelenhandelaar. Hierbij springt vooral
het hoge percentage voorlichting over de dosering van de middelen in het oog.
Verder valt op dat 23% van de champignontelers geen adviezen krijgt van de
handelaar.
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In de tweede- en derde kolom van tabel 6.19b staan respectievelijk van 1991 en
1994 het percentage telers dat geadviseerd wordt door de gewasbeschermingshandelaar op de verschillende gebieden. Hoewel de handelaar nog op dezelfde
gebieden adviezen geeft, is vergeleken met 1991hun advisering op het gebied van
gevaren voor gezondheid en milieu en de afstelling van de spuitapparatuur
afgenomen.
De vermindering van het advies van de handelaar over bepaalde onderwerpen lijkt
geen negatieve invloed gehad te hebben op de mate waarin de telers de handelaar
objectief en deskundig vinden (tabel 6.20 en 6.21). De beoordeling hierop is
onverminderd hoog gebleven vergeleken metde Referentiemeting.
De handelaar is niet de enige door wie de teler zich laat adviseren over het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 49% van de telers laat zich (ook)
informeren door DLV (tabel 6.22). Daarnaast zijn collega's een belangrijke bron
van advies. In de glastuinbouw nemen particuliere voorlichters een belangrijke
plaatsin bij deadvisering.
DLV
DLV is na de gewasbeschermingsmiddelenhandel de belangrijkste adviseur op het
gebied van gewasbescherming. In veel gevallen krijgen de telers van beide advies.
Voor een groot deel overlappen de onderwerpen waarover deze organisaties advies
geven elkaar (tabel 6.23). Als men met dezelfde vraag zowel naar dehandelaar als
naar DLV gaat, wordt dit voornamelijk gedaan om de adviezen met elkaar te
vergelijken (tabel 6.24). Door 9% van de telers wordt de grotere objectiviteit van
DLV genoemd alsreden omook daar advies tevragen.
Van de telers die met vragen over gewasbescherming naar DLV gaan, stelt 34%
aan DLV andere vragen dan aan de handelaar (tabel 6.23). De informatie die men
dan van DLV verwacht is vaak algemener en complexer van aard. Men verwacht
in die gevallen meer kennis van DLV (tabel 6.25). Het aantal onderwerpen per
teler waarover men vragen heeft voor DLV is overigens beduidend geringer dan
voor de handelaar.
Op het gebied van gewasbescherming is DLV niet de toonaangevende partij in de
voorlichting. Voor een groot deel vervult het advies van DLV een rol als second
opinion. Veel telers blijken daar behoefte aan te hebben. Daarnaast benaderen
telers DLV met algemenere en complexere vragen. DLV neemt zo een eigen
plaatsin binnen de gewasbeschermingsvoorlichting.
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6.3.3 Studieclubs en vaktechnische organisaties.
Evenals in '91 is ook nu gevraagd naar de deelname in studiegroepen. Gezien
eerdere uitspraken van de respondenten, zoals minder vertrouwen in onderzoek,
zou een onverminderde belangstelling voor de studiegroepen verwacht mogen
worden. In een studiegroep kan immers samen overgelegd worden over bepaalde
teelttechnische zaken, maar ook kan gezamenlijk onderzoek worden uitgevoerd op
het eigen bedrijf. Samen observeren, experimenteren en uitwisselen van kennis
levert zoeen bijdrage aan bepaalde bedrijfsaanpassingen.
Over alle sectoren gezien is de deelname aan studieclubs en vaktechnische
organisaties ongeveer gelijk gebleven (tabel 6.26). De daling van het aantal
deelnemers in de studiegroepen van de teelten onder glas is opmerkelijk, al blijft
de deelname in deze sectoren wel tot de hoogste behoren. Een belangrijke reden
voor de grote deelname in de glasteelten is de snelle veranderingen in teelt- en
gewasbeschermingstechnieken in deze sectoren. De recente afname van de
deelname kan te maken hebben met de slechte economische situatie in de glastuinbouw. De champignonteelt heeft met 81% het grootste aantal deelnemers. De
deelnameis in deze sector ook nauwelijks gedaald. Opvallend is de daling van het
aantal deelnemers in studiegroepen van de bloembollenteelt. Juist omdat deze
sector geen sterke traditie kent van studiegroepen was het percentage van 69 %
deelnemers in 1991 verheugend; in 1994 werd 45 % studiegroepdeelnemers
geteld.
In tabel 6.27 staat de deelname per studieclubs of vaktechnische organisaties
weergegeven. In de vollegrondsgroententeelt en de beschermde teelten zijn de
studieclubs in de meeste gevallen gewasspecifiek. Deelname in gewasspecifieke
studiegroepen ligt in deze sectoren voor de hand omdat men zich vaak sterk
gespecialiseerd heeft op één of enkele gewassen en de teelt geconcentreerd is in
specifieke regio's. De studiegroepen van de glastuinbouw komen het meest
frequent bij elkaar (tabel 6.28).
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7.1 Inleiding
De enquêtedie onder detelers gehouden is, bestond naast dealgemenevragen ook
uit sectorspecifieke vragen. Deze zijn in samenwerking met de werkgroepen uit
het voorlichtingsprojekt opgesteld, omdat sectorspecifieke deskundigheid op het
gebied van gewasbescherming en bedrijfssystemen noodzakelijk is voor een
adequate vraagstelling. Aangezien de totale informatie die de sectorvragen hebben
opgeleverd te omvangrijk is om in dit rapport op te nemen, is per sector een
selectiegemaakt van debelangrijkste aspecten.
De vragen die in dit hoofdstuk besproken worden, zijn op basis van 2 redenen
geselecteerd:
1) debijdrage diehet onderwerp kan leveren bij hethalen van de doelstellingen
van de Bestuursovereenkomst
2) op adviesvan deverschillende vakdeskundigen.
7.2 Bestrijding van Phytophthora in de aardappelteelt
Op tijd spuiten tegen Phytophthora in de aardappelteelt is van groot belang omdat
de bestrijding van deze, zich snel ontwikkelende schimmelziekte, voornamelijk
preventief is. Te laat bestrijden kan zeer nadelige gevolgen hebben voor de oogst.
De wijze waarop het bestrijdingstijdstip vastgesteld wordt, verschilt sterk per
teler. Debelangrijkste criteria waarop deteler de eerstebespuitingbepaalt, zijn de
lengte van het gewas (38%), het waarnemen in het eigen gewas (36%) en de
luchtvochtigheid / weersgesteldheid (29%) (tabel 7.1). Veel telers gebruiken
meerdere criteria tegelijk. Opvallend is dat bij telers op kleinere bedrijven het
sluiten van het gewas een belangrijk criterium is (21%), terwijl dit bij grotere
bedrijven van ondergeschikt belangblijkt te zijn (6%).
Voor het tijdstip van de vervolgbespuitingen wordt voornamelijk afgegaan op de
luchtvochtigheid / weersgesteldheid (64%) (tabel 7.2). Verder worden waarnemen
in het eigen gewas (31%) en vaste spuitschema's (36%) veel toegepast. Waarne54

maatregelen per sector
men in het gewas is een breed begrip. Het kan waarneming van aantasting in het
gewas zijn waarna gespoten wordt. In dat geval is de teler al te laat. Wanneer de
teler de groei en de vochtigheid van het gewas bepaalt, wat aannemelijker lijkt,
dan handelt de teler beter (Campmans, m.m). Het gebruik van vaste spuitschema's
kan mogelijk verband houden met contractteelt, waarbij de oogstzekerheid meer
van belang is. Ook voor het bepalen van het vervolgtijdstip van bespuiting gebruiken telers vaak meerdere criteria.
Een procentueel vergelijk met 1991is niet mogelijk, omdat toen per teler slechts 1
één criterium genoemd mocht worden. In mate van belangrijkheid valt echter op
dat bij de bepaling van het eerste spuittijdstip de lengte van het gewas het belangrijkste is gebleven (tabel 7.2). Beginnen met spuiten op basis van waarnemingen
in het eigen gewas is na 1991 toegenomen, evenals afgaan op de luchtvochtigheid/weersgesteldheid. De Vitak en de radiodienst zijn in belang sterk gedaald.
Afname van het gebruik van de radiodienst is logisch omdat de landelijke waarschuwingen sinds enige jaren zijn vervallen. Wat betreft het bepalen van het
spuittijdstip verder in het seizoen zijn er geen veranderingen in belangrijkheid
opgetreden tussen de verschillende methoden. In 1991 was, net als in 1994, de
luchtvochtigheid / weersgesteldheid hetbelangrijkste criterium.
Gemiddeld spuit de akkerbouwer per seizoen 10 keer tegen Phytophthora (tabel
7.3). Dat is evenveel als in 1991. (Het gemiddelde van 1994 lijkt hoger te moeten
zijn maar dat is de invloed van de wegingsfactor). Het aantal bespuitingen hangt
niet significant samen met het criterium waarop men gedurende de teelt bepaalt
om te gaan spuiten. Het gebruik van resistente rassen zou de mogelijkheid kunnen
bieden minder bespuitingen toe te passen. 50% van de telers die bij het spuiten
tegen Phytophthora rekening houden met de gevoeligheid van het ras, zegt ook
minder vaak te spuiten op resistentere rassen (tabel 7.6). Uit de enquêteresultaten
blijkt echter dat in resistentere rassen niet significant minder gespoten wordt. In
tabel 7.4 staat ter illustratie het aantal bespuitingen van tweevatbare rassen (Agria
en Bintje) en twee resistente rassen (Cardinal en Ellis) naast elkaar. Het aantal
bespuitingen tegen Phytophthora heeft tussen deze extremen een spreiding van 10
tot 13. Hoewel de telers met de resistentie van het ras rekening zeggen te houden
bij hetaantal bespuitingen, is het resultaat slechts beperkt.
Een andere mogelijkheid voor de bestrijding van Phytophthora, in rassen met een
hogere graad van resistentie in het blad, is het toepassen van een lagere dosering.
41% van de telers die zegt met het spuiten rekening te houden met de gevoeligheid van het ras past de dosering aan opbasis van de resistentie van het ras (tabel
7.6). Hoeveel de dosering hierbij verlaagd wordt, is niet bekend. Het gebruik van
minder actieve stof per spuitgang kan verder nog verlaagd worden door het
gebruik van het middel fiuazinam. Van dit middel is, vergeleken met de andere
gangbare phytophthoramiddelen, aanzienlijk minder actieve stof nodig voor een
afdoende bestrijding. Het middel is bij 95% van de telers bekend en wordt
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toegepast op 59% van die bedrijven (tabel 7.7). De meeste telers (82%) die
fluazinam gebruiken, geven daaraan ook de voorkeur boven andere Phytophthoramiddelen (tabel 7.7). De belangrijkste redenen die men hiervoor aanvoert (tabel
7.8) zijn de gebruiksvriendelijkheid (83%), het lage actieve-stofgehalte (51%), de
geringere milieubelasting (39%) en de effectieve werking van het middel (33%).
Er blijkt wel een verschil in het aantal bespuitingen te zijn tussen de verschillende
regio's. Met 7 spuitgangen wordt in Bouwhoek en Hogeland het geringste aantal
bespuitingen toegepast (tabel 7.5). Het zuidwestelijke akkerbouwgebied en de
Usselmeerpolders passen met resp. 13 en 12 spuitgangen de meeste bespuitingen
toe. Een oorzaak van de relatief hoge toepassingsfrequentie in deze gebieden kan
het lang groen blijven van het gewas zijn (Delleman, 1995). Ook de teelt van het
soort aardappels kan van invloed zijn. Als in een streek veel pootaardappels
verbouwd worden, zoals in het noordelijk weidegebied, dan zal daar relatief
mindervaak gespoten worden, vanwegedekortere teeltduur.
59% van de telers zegt maatregelen te hebben genomen om het fungicidegebruik
te verminderen (tabel 7.9). Het betreft een veelheid van maatregelen waarvan
verlaagde dosering (55%), keuze voor andere middelen (42%) en effectiever
spuiten (33%) de belangrijkste zijn (tabel 7.10). Van de telers die daar niets aan
gedaan hebben (39%), denkt 75%dat in detoekomst wel te gaan doen.
In de toekomst ziet 52% van de telers nog mogelijkheden om het gebruik van
fungiciden te verminderen. Men verwacht hierbij het meeste van resistentere
rassen en andere gewasbeschermingsmiddelen (tabel 7.9 en tabel 7.10). Met deze
verwachting neemt de teler een vrij passieve houding aan. Uit de praktijk is
bekend dat het (verplichte) afdekken van afvalhopen met oogstresten nog steeds
vaak wordt nagelaten. Hierdoor blijven infectiehaarden bestaan voor het eigen
bedrijf en de bedrijven in de omgeving. Het percentage telers dat hiermee, als
onderdeel van een betere bedrijfshygiëne, een beperking van het fungicidengebruik
denkt te kunnen behalen, lijkt behoorlijk aan de lage kant. Het is de vraag of hier
sprake isvan gebrek aan kennisof van nalatigheid van deteler.
Uit de enquêteresultatenblijken de vorderingen in de Phytophthorabestrijding
vooralsnog traag te gaan. Het aantalbespuitingen neemtniet af en eenverminderd gebruikvanfungiciden is voornamelijk toe te schrijven aan het gebruikvan
fluazinam. Ook in de toekomst zal hier niet veel verandering in komen. De
voorlichting moet daarom de nadruk daarom blijven leggen op preventieve
maatregelen tegen Phytophthora. Een belangrijk aandachtspunt voordevoorlichting is het beter werken met lagere doseringen en het goed vaststellen van
spuitintervallen enhetgebruik vanresistente rassen(Campmans, m.m.). Ookblijkt
voorlichting over het (verplicht)afdekken van afvalhopenen de bestrijdingvan
aardappelopslagnog nodig te zijn om vroege aantasting en daardoor extra
bespuitingen te verminderen (PD, 1995).
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7.3 Geleide bestrijding en alternatieve maatregelen tegen ziekten en plagen in de
vollegrondsgroententeelt
Bij geleidebestrijding bepaalt de teler op basis van waarnemingen in zijn gewas of
hij tot bestrijding overgaat of niet. Debeslissing tot bestrijding wordt genomen als
de mate van aantasting de schadedrempel bereikt. Uit de resultaten van 1994 is
een toenemende interesse voor geleidebestrijding te constateren in devollegrondsgroententeelt. In 1991 bleek 80% van de telers een gewas te kunnen noemen met
perspectief voor geleide bestrijding (tabel 7.11). In 1994 blijkt dit percentage
gestegen tot 90%. Vooral voor de kool is de verwachting van geleide bestrijding
gestegen (van 48% naar 63%). Van de overige gewassen waar de telers positieve
verwachtingen van hebben voor geleide bestrijding zijn prei (46%) en peen (23%)
de belangrijkste. Belangrijke kennis voor het bepalen van hetjuiste spuitmoment
in combinatie met een goed resistentiemanagement ontbreekt nog bij de telers
(Spigt, m.m.). Voor devoorlichting zijn dit belangrijke aandachtspunten.
Aan de ontwikkeling van schadedrempels voor de geleide bestrijding in de
vollegrondsgroententeelt wordt gewerkt. Wanneer uit het onderzoek bruikbare
resultaten komen, lijkt een belangrijk deel van de telers open te staan voor de
toepassing van geleide bestrijding.
De telers is gevraagd of ze een aantal maatregelen hebben toegepast om het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen of te voorkomen (tabel
7.12). De meestgebruikte toepassing (bij 39% van de telers) is zaadcoating. Door
coating van het zaad met een systemisch werkend middel is het gewas voor een
bepaalde periode beschermd tegen insekten. Het voordeel hiervan is het gebruik
van minder middel, de geringere emissie en de doelgerichte werking op alleen het
plaaginsekt. Detoepassing van zaadcoating is mogelijk in kool, prei en wortelen.
Verder gebruikt 12% van alle telers (dusook telers diealleen gewassen telen waar
deze toepassing niet relevant voor is) stro tegen schimmelaantasting (tabel 7.12).
Aangezien deze toepassing alleen bij prei en aardbei gebruikt wordt, is de toepassing in deze specifieke teelten groter (schatting ongeveer 20%). In de aardbeienteelt heeft stro als bijkomende voordelen het schoonhouden van de aardbeien en
het prettiger plukken van vruchten. De overige genoemde toepassingen, insektengaas en mulch, worden in slechts zeer beperkte mate gebruikt (resp. 4% en 1%).
Het zou interessant zijn om te weten bij welke teelten de bovenstaande toepassingen gebruikt worden, maar helaas is een analyseper teelt niet mogelijk.
Voor wat betreft de toepassing van de bovenstaande maatregelen in de toekomst
staan de telers alleen positief tegenover zaadcoating en het gebruik van stro. Een
belangrijk deel van de telers die deze toepassingen nog niet gebruiken is dat in de
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toekomst wel van plan (tabel 7.13). 59% van de telers denkt in de toekomst
gecoat zaad te gebruiken; 29% van de telers is van plan stro te gaan gebruiken.
Toch blijft een deel van de telers deze toepassingen niet gebruiken. Hiervoor voert
men verschillende redenen aan. Van de telers die zaadcoating niet willen gaan
toepassen vindt 48% van de telers dit niet toepasbaar voor hun bedrijf (tabel
7.14). Deze reden is logisch als de telers geen kool, prei of wortelen telen. Alleen
in deze gewassen wordt namelijk gecoat zaad in depraktijk gebruikt. De argumenten te veel werk (14%) en technisch niet uitvoerbaar (13%) zijn niet reëel.
Zaadcoating levert geen extra werk op en heeft geen speciale technische aanpassingen nodig bij het gebruik (Spigt, m.m.).
Het percentage telers dat mulch of insektengaas wil gaan gebruiken in de toekomst
is ongeveer gelijk met het huidige percentage (tabel 7.13). De toepassing hiervan
zal dus marginaal blijven. De belangrijkste redenen voor het niet willen gebruiken
van insektengaas zijn het niet toepasbaar vinden voor het eigen bedrijf (42%),
technisch niet uitvoerbaar (28%) en te duur (21%). Deze bezwaren lijken zeer
aannemelijk omdat na het aanbrengen van insektengaas geen teelthandelingen meer
verricht kunnen worden, zoals schoffelen en spuiten. Daarnaast verandert het
microklimaat in het gewas waardoor het gewas ongewenste veranderingen
ondergaat, zoals bijvoorbeeld het vormen van een losse krop. Toepassing van
insektengaas is wel interessant voor kleinschalige teelten van bijvoorbeeld rettich
en chinese kool.
Weinig telers willen mulch gebruiken tegen onkruid. Van deze telers vindt 30%
mulch niet van toepassing voor het eigen bedrijf. Daarnaast vindt 25% van de
telers het gebruik van mulch teveel werk en kent 15% deze techniek niet. Mulch
is in feite breed toepasbaar in de vollegrondsgroententeelt (Spigt, m.m.). Het niet
toepasbaar vinden is daarom geen goed argument om deze techniek niet te
gebruiken. Dat de toepassing teveel werk gevonden wordt, is plausibeler. Het
materiaal dat gebruikt kan worden moet, om overdadig afval te voorkomen,
afbreekbaar zijn. Wordt het materiaal door UV straling afgebroken dan blijven
nog resten in de grond achter; wordt het materiaal biologisch afgebroken in de
grond, dan gaat de mulch tijdens de teelt losliggen en waait weg. Deze neveneffecten kunnen extra werk voor de teler opleveren en benadelen het bedoelde
resultaat (Spigt, m.m.).
Voorlichtinggericht op het bepalen van het juiste spuitmoment en een goed
resistentiemanagement is van belang (Spigt,m.m.). Vande alternatieve maatregelen lijkengecoatzaad en stro goed aan te slaan, al zijn deze toepassingen (nog)
beperkt tot slechts enkeleteelten. In de toekomstlijkt de toepassing ervan toe te
gaannemen.De argumentatie diede telersaanvoeren om geenzaadcoating toete
passen (teveelwerkisoftechnisch nietuitvoerbaar), iseentekenvoorde voorlichting om over zaadcoating meer (technische) informatie te geven. Mulch en
insektengaas blijken in depraktijk teveel beperkingen op te leverenom opgrote
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schaal toegepast te kunnen worden. De voorlichting over insektengaas blijft
beperkttotenkele teelten. Voorlichting overmulchisvooralsnog niet relevant.
IA Vuurbestrijding in debloembollenteelt
Van de bloembollentelers zegt 42% dat tussen 1991 en 1994 op hun bedrijf
veranderingen zijn opgetreden in de bestrijding van vuur (tabel 7.15). De belangrijksteverandering is volgens 65% van de telers het gebruik van andere middelen
(tabel 7.15). Van grote invloed hierop zal de beperkte toelating van maneb/zineb
zijn geweest. De toepassing van dit middel is vanaf 1993 verboden in de bollenstreek vanwegehet aantreffen ervan in het grondwater.
De gewasbeschermingsmiddelen die bij de bestrijding tegen vuur de meeste voorkeur genieten zijn chloorthalonil/prochloraz (31%van de telers) en zineb/maneb
(29%) (tabel 7.16). De belangrijkste reden omjuist deze middelen te gebruiken is
de effectiviteit van de middelen. Voor maneb/zineb zijn twee andere belangrijke
redenen de lageprijs van het middel (46%) en het altijd al gebruiken ervan (30%)
(tabel 7.17).
Opvallend is dat het middel fluazinam, dat bij 14% van de telers de voorkeur
heeft, ook bij veel gebruikers ervan het meest effectief wordt genoemd (tabel
7.16). Daarnaast zijn er, specifiek voor fluazinam, nog twee argumenten waarom
men dit middel prefereert. Veel telers met deze voorkeur (38%) vinden fluazinam
prettig om mee te werken (vloeibaar, dus geen spuitpoeder zoals de andere twee
middelen) en 33% kiest voor dit middel omdat het de meest milieuvriendelijke
keus is. Deze milieuvriendelijke keus wordt bevestigd door de milieumeetlat. Een
beperking voor het gebruik van fluazinam, die niet uit de enquête naar voren
komt, is dat het middel niet toepasbaar is in delelieteelt.
Het is opmerkelijk dat voor alle drie de middelen de effectiviteit ervan het
belangrijkste argument is om het middel te gebruiken. Vanuit IKC-bloembollen in
Lisse wordt echter gesteld dat maneb/zineb minder effectief is dan de andere twee
middelen. Gezien de grotere hoeveelheid actieve stof die nodig is van maneb/zineb
en het ongemak om ermee te werken vanwegede toepassing als spuitpoeder is het
voor de voorlichting van belang de telers te overtuigen chloorthalonil/prochloraz
of fluazinam te gebruiken. Aangezien zineb/maneb-middelen voor een belangrijk
deel uit gewoonte gebruikt worden, is dat temeer een reden om te overtuigen
fluazinam of chloorthalonil/prochloraz tegaan gebruiken.
Uit de enquête blijkt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen vuur niet
op grote schaal te zijn gedaald na 1991.Van de telers denkt 24% dat het gebruik
is afgenomen, 56% denkt dat het gebruik gelijk is gebleven (tabel 7.18). Van het
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deelvan detelers datverwacht dat hetgebruikgedaald is, denkt 62% dat ditkomt
door een ruimere interval tussen twee bespuitingen (tabel 7.19). Verder is 33%
van mening dat de weersomstandigheden de laatste jaren een positieve invloed
hébben gehad op de vermindering van het middelengebruik. Vermindering van het
gebruik om dezereden isuiteraard niet structureel.
De keuze voor minder gevoelige cultivars is volgens 23% van de telers van
invloed geweest op de vermindering van het gebruik. De cultivarkeuze op basis
van vatbaarheid is sinds kort beter mogelijk door gebundelde informatie daarover.
Sinds 1993bestaat er een overzicht van de ziektegevoeligheid van cultivars van de
belangrijkste bloembolgewassen. Met dit overzicht, waarin de belangrijkste
cultivars en ziekten zijn opgenomen, kunnen de telers de vatbaarheid mee laten
wegen bij de keuze voor een bepaalde cultivar. 12% van de telers noemt het
gebruik van andere middelen als reden voor een verminderd middelengebruik. Dit
percentage lijkt laag. Te verwachten is dat het gebruik van maneb/zineb in de
gebieden waar sinds 1993 een beperkte toelating is voor deze middelen, voor een
belangrijk deel zou zijn vervangen door fluazinam en chloorthalonil/prochloraz.
Van deze middelen is minder actieve stof nodig per bespuiting. Alleen al als
gevolg hiervan zou het voor de hand liggen dat de hoeveelheid gebruikte actieve
stof door het toepassen van deze middelen zou zijn afgenomen. Hieruit komt het
vermoeden dat het gebruik van maneb/zineb behalve door de beperkte toelating
nauwelijks afneemt.
Meeraandacht vande voorlichting bijde middelenkeuze, waarbijde alternatieven
voor maneb/zinebbenadruktworden, lijkt nodig. Daarnaastkan de voorlichting
meer aandachtbestedenaan integratie van weer, gewasgroei, ziektegevoeligheid,
middelenkeuze voorhet vaststellen vanhetmomentvanspuiten(Peeters,m.m.).
7.5 Hetprojekt 'Milieubewust Telen' in de fruitteelt
Het projekt 'Milieubewust Telen' (MBT) is een initiatief van het Centraal Bureau
van de Tuinbouwveilingen (CBT) en de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO)
om de produktie van kwaliteitsfruit te bevorderen. Met kwaliteitsfruit wordt
bedoeld fruit dat geteeld is meteen minimale milieubelasting en met een maximale
bescherming van de volksgezondheid. Om het MBT keurmerk te mogen voeren,
dient de teelt aan specifieke criteria tevoldoen. Decontrole op de naleving van de
voorschriften geschiedt voornamelijk door controlevan een door de teler bijgehoudenboekhouding (Paketal, 1993).
In 1994 heeft 76% van de fruittelers deelgenomen aan het MBT project (tabel
7.20). Dit aantal komt overeen met de 80% diein 1991van plan waren aan MBT
deel te gaan nemen. Zonder extra voorlichtingsaktiviteiten lijkt in de nabije
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toekomst het aantal deelnemers nietveel tegaan stijgen. Voor 1995verwacht76%
van de telers aan MBTdeel te zullen nemen. Er zijn weinig telers dienu meedoen
met MBT en er in 1995 mee willen ophouden. Eveneens zijn er weinig telers die
niet meedoen en dat in 1995 wel van plan zijn. De deelnemers lijken hiermee een
weinig veranderende groep te vormen. Voor deelname aan MBT dienen de telers
echter wel aan de gestelde criteria te voldoen. Lang niet alle telers hebben deze
criteria in het verleden gehaald. Uit de rapportage 'Stand van zaken uitvoering
Meerjarenplan Gewasbescherming' van de Plantenziektenkundige Dienst (PD,
1994) blijkt dat gedurende 1993 het aantal MBT-bedrijven met een kwart is
afgenomen omdat hun boekhoudingniet aan devoorschriften voldeed.
MBT-telers worden door verschillende instanties geadviseerd en begeleid. De
belangrijkste hiervan zijn DLV (27%) en de gewasbeschermingsmiddelenhandel
(34%) (tabel 7.21).
Als belangrijkste redenen om mee te doen aan MBT worden aangevoerd een
betere marktpositie, milieuvriendelijkere produktie en een beter imago voor de
fruitteelt (tabel 7.22). De telers dieniet deelnemen zijn van mening dat MBTgeen
extra geld oplevert (37%) te moeilijk is (37%) te weinig bijdraagt aan het milieu
(33%) en teveel werk is (32%) (tabel 7.22).
Het kwart van de telers dat nog niet deelneemt aan MBT zal ook opkorte termijn
niet uit eigen beweging hier toeovergaan. Deargumentatie om niet deel te nemen
is voor een belangrijk deel dat men er tegenop ziet vanwege de hoeveelheid werk
en de complexiteit (tabel 7.22). Door goede voorlichting en begeleiding zou de
drempel voor deelname verlaagd kunnen worden. Van de telers die niet aan MBT
meedoen vindt 33% dat het te weinig aan het milieu bijdraagt. Volgens de
gewasbeschermingsspecialist van IKC-fruitteelt (Regouin, m.m.) is er tot nu toe
door MBT geen verbetering opgetreden in het terugdringen van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. Het draagt alleen bij aan het milieubewustzijn van de
telers.
De telers die niet meedoen met het argument dat MBT geen extra geld oplevert,
zijn zich nog onvoldoende bewust dat deze wijze van produceren onderdeel
uitmaakt van de betere afzetmogelijkheden. Het oorspronkelijke doel van MBT
was ook tegenwicht tegeven aan Duitse en Italiaanse initiatieven opdit gebied om
een goede marktpositie te houden (Regouin, m.m.). Het deelnemen aan MBT
wordt steeds noodzakelijker om nogin de markt te blijven.
Gezien de beperktemogelijkheden om het gewasbeschermingsmiddelengebruik in
de fruitteelt verder terug te brengen, zoals blijkt uit paragraaf 5.1.2, zijn de
perspectieven voor MBT op dit gebied ook beperkt. Vooralsnog heeft MBT de
belangrijkste betekenis voor het milieubewustermaken van de telers en het
behouden vaneengoedemarktpositie.
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7.6 Geïntegreerdebestrijding in deboomteelt
De wijze van vaststellen wanneer er in het voorjaar tegen spint gespoten wordt,
verschilt sterk per teler (tabel 7.23). De beste methode is vroeg in het voorjaar
vast te stellen of er eitjes aanwezig zijn en deze vervolgens met een specifiek
eidodend middel te bestrijden. Slechts 19% van de boomtelers bestrijdt spint op
deze manier. Wanneer wordt gespoten ophet momentdat zuigschade iswaargenomen (30% van de telers), zijn er al massaal volwassen mijten. Ook het moment
dat de eerst mijten worden waargenomen, is reeds te laat. Vergeleken met 1991
(9%) is er wel een duidelijke toename van het aantal telers dat bestrijdt na het
waarnemen van eitjes. Maar het aantal is nog veel te laag voor een relatief
makkelijke aanpassing van de bestrijdingsstrategie. Bij de voorlichting op het
gebied van de spintbestrijding moet hier in eerste instantie de nadruk op gelegd
worden.
Nog steeds spuit 21% van deboomtelers gewoonlijk de verschillende gewassen op
hetzelfde tijdstip met hetzelfde middel. Deze toepassing is gewasbeschermingskundig zeer irrationeel omdat in de verschillende gewassen in veel gevallen verschillende ziekten en plagen voorkomen, of omdat bepaalde ziekten of plagen gewasspecifiek zijn. Gelukkig is vergeleken met 1991 (35%) een duidelijke afname van
deze praktijk te constateren. Toch is het zinvol als de voorlichting hier nog
aandacht aan besteed.
Van geïntegreerde bestrijding in de boomteelt heeft 24% van de telers nog nooit
iets gehoord of gelezen (tabel 7.24). Van de 76% die er wel van gehoord heeft,
denkt 27% geïntegreerde bestrijding binnen 5 jaar op het eigen bedrijf toe te
passen. Een onderdeel van geïntegreerde bestrijding kan de inzet van natuurlijke
vijanden zijn. Dat deze tekoop zijn weet 87%van de telers (tabel 7.24). Van hen
zet 19% ze ook daadwerkelijk in bij de bestrijding van plagen (tabel 7.24). Het
deel van de telers dat geen natuurlijke vijanden gebruikt, geeft als belangrijkste
reden (35%) dat natuurlijke vijanden niet van toepassing zijn op zijn teelt (tabel
7.25). In de praktijk is tot nu toe alleen in de teelten van de sierheesters, klimplanten en de sierconiferen biologische bestrijding goed toepasbaar. Hoewel een
goede analyse per gewas niet te maken is, lijkt toch een aanzienlijk deel van de
telersvan dezegewassen natuurlijke vijanden niettoepasbaar tevinden.
Uit het bovenstaande blijkt dat de kennis en/of de wil om geïntegreerde en
biologische bestrijding toe tepassen bij de boomtelers nog beperkt is. Dit isniet
zo vreemd, omdathetprojeta "Geïntegreerde bestrijding vanziekten enplagen in
de boomteelt"pas enkelejaren geleden gestart is.De resultaten uitditprojektzijn
zeer positief met betrekking tot biologische bestrijding, beter waarnemen en
plaatselijkebestrijding (PD, 1995). Voor de voorlichting zijn er de komendejaren
veelperspectieven omdezeresultaten bijdetelers onderdeaandacht te brengen.
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7.7 Geïntegreerde bestrijding en emissie van gewasbeschermingsmiddelen in de
groententeelt onder glas.
Groententeelt onder glas is een sector waarin biologische bestrijding in de praktijk
al een belangrijke rol speelt bij de reductie van het insekticidengebruik. In 1994
heeft 79% van de groententelers biologische bestrijding uitgevoerd, waarvan 65%
het hele jaar door (tabel 7.26). Dit is een aanzienlijke stijging vergeleken met
1991; toen paste 66% van de telers biologische bestrijding toe, waarvan 50% het
hele jaar door. (De telers die niet het hele jaar door biologische bestrijding
toepassen, doen dit tot aan, of tot en met dezomer).
Door het signaleren van ziekten en plagen in de kas kan de teler met gerichte bestrijding onnodig gewasbeschermingsmiddelengebruik beperken. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de aantastingsgraad door een ziekte in het gewas zo laag is,
dat bestrijding nog niet hoeft te worden toegepast. In een ander geval kan het
vroeg signaleren en bestrijden van ziekten of plagen schade aan het gewas voorkomen.
Van alle telers doet 99% aan het signaleren van ziekten en plagen. Signaleren van
ziekten en plagen kan op verschillende manieren gebeuren en is afhankelijk of
men ziekten of plagen signaleert. De meest gebruikte methoden zijn kijken in het
gewas (80%) en kijken op signaal/vangplaten (87%) (tabel 7.27). Van de telers
die signaleren toepassen, zegt 93% dat het meer voordelen dan nadelen heeft. Het
meestgenoemde voordeel is dat men tijdig kan ingrijpen (75%) (tabel 7.28).
Daarnaast biedt het meer zekerheid of een bepaalde ziekte of plaag in de kas
aanwezig is (43%) en geeft het inzicht in de mate van uitbreiding van plaag of
ziekte (33%).Het gebruik van minder middel ziet 25% alsvoordeel.
Biologische bestrijding ensignaleren blijkeninmiddels al dooreen ruime meerderheidvande telerstoegepast te worden. De voorlichting hoeftde telersnietmeerte
overtuigenvan de mogelijkhedenvan biologischebestrijding en signaleren. De
voorlichting kan haar aandachtbeter richten op de kwalitatieveverbetering van
dezetechnieken. Met betrekking totbiologische bestrijding kande voorlichting ook
aandachtgeven aan de introductievan nieuwe natuurlijkevijanden en de toepassinghiervan opnieuwe gewassen ennieuwe/resistenteplaagorganismen.
Een ander belangrijk aandachtspunt in de groententeelt onder glas is de emissie
van gewasbeschermingsmiddelen. Er lijkt veel aan emissiebeperking te kunnen
worden gedaan. Dit blijkt uit het grote verschil tussen het percentage telers dat
bepaalde maatregelen bruikbaar vindt om emissie te beperken en het percentage
toepassing van die maatregelen in depraktijk (tabel 7.29). Dit verschil is voor alle
aangevoerde maatregelen groot. De belangrijkste en makkelijkst toepasbare
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hiervan zijn het afvoerputje en de condenswateropvang. Deze komen bij respectievelijk 93% en 92 % van de telers nog op het oppervlaktewater uit. Daarnaast
heeft slechts 31%van de telers de kieren van de kas gedicht. Ook het sluiten van
de ramen tijdens het spuiten kan de emissie verminderen. Dit wordt door slechts
63% van de telers toegepast. (Het bovenstaande geldt in zijn geheel ook voor de
bloementeelt onder glas).
Aan beperking van de emissie in de groententeelt- en bloementeelt onder glas kan
door de telers nog veel gedaan worden. Vaak is dat mogelijk zonder veel kosten
en/of moeite. De telers blijken van de meeste maatregelen wel op de hoogte te
zijn, maar passen ze slechts in beperkte mate toe (resp. tabel 7.29 en 7.30, zowel
groententeelt als bloementeelt ). Er is hier waarschijnlijk voor een deel sprake van
een gewoontegedrag dat doorbroken moet worden. De geringe activiteit van de
telers op het gebied van emissiebeperking kan verschillende redenen hebben.
Emissiebeperkende maatregelen dragen bijvoorbeeld niet bij aan een beter
bedrijfsresultaat maar zijn eerder investeringen. Daarnaast is emissie van gewasbeschermingsmiddelen niet zichtbaar en nauwelijks te herleiden naar het bedrijf waar
deemissie vandaan komt.
Voorde voorlichting is het in dit geval een moeilijketaak om de telers er toe te
bewegenemissiebeperkende maatregelen toe te passen. De maatregelen (vergunningverlening en lozingsbesluit) op basisvande WVOkunnenhierbijwel stimulerend werken.
7.8 Biologische bestrijding in deteelt van bloemen onder glas
In de bloementeelt onder glas wordt biologische bestrijding met 18% (tabel 7.31)
veel minder toegepast dan in de groententeelt onder glas. Bovendien wordt hiervan
slechts 34% gedurende de hele teelt op het hele bedrijf ingezet. (In het totaal dus
bij 6% van alle telers gedurende het helejaar). Bij 37% van de telers die biologische bestrijding toepast is deze vorm van bestrijding nog in een experimentele fase
(tabel7.31). Opkleine schaal proberen zebiologische bestrijding uit.
Het grote verschil met de groententeelt onder glas heeft verschillende oorzaken.
Voor de export van bloemen kan een hele partij afgekeurd wanneer er zelfs maar
één insekt op aanwezig is, ongeacht of het insekt een natuurlijke vijand is of een
plaaginsekt. Hoewel deze nultolerantie nog maar bij een beperkt aantal landen
geldt, heerst de angst ervoor nog steeds onder de telers (Hermsen, m.m.). Deze
absolute nultolerantie is met biologische bestrijding niet te garanderen. Daarnaast
daalt de verkoopwaarde van bloemen veel sneller door aantasting van de plant
omdat de hele plant verkocht wordt. Bij vruchtgroenten wordt alleen de vrucht
verkocht en is bladaantasting minder van invloed op de verkoopwaarde van het
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produkt. Bij biologische bestrijding is praktisch altijd sprake van enige aantasting
omdat voor het inzetten van natuurlijke vijanden een populatie plaaginsekten in het
gewas aanwezig moet zijn. De hierdoor ontstane schade kan echter al te groot
zijn, waardoor al gauw devoorkeur wordt gegeven aan chemische bestrijding.
Het aantal telers dat toekomst ziet in biologische bestrijding in bloemisterijgewassen is licht gestegen van 55% in 1991 naar 62% in 1994 (tabel 7.32). Dit percentage ligt ver boven het percentage dat nu biologische bestrijding toepast. Deze
positieve verwachtingen van biologische bestrijding worden onderschreven door de
leveranciers van natuurlijke vijanden (Van de Meer, 1995). Er zijn in het recente
verleden verschillende nieuwe natuurlijke vijanden geïntroduceerd, en in 1995
zullen er ook weer verschillende nieuwe op de markt komen. Ook de mentaliteit
van de telers zien de leveranciers duidelijk veranderen. Stuwende krachten zijn
hierbij vaak glasgroententelers die overgestapt zijn op bloemen en hun ervaring
met biologische bestrijding meenemen. Baanbrekend werk wordt verder verricht
door telers die om gezondheidsredenen chemische middelen hebben afgezworen
(Van der Meer, 1995).
In de bloementeelt onderglas lijktde biologische bestrijding net op een omslagpunt te staan omop veelgrotere schaaltoegepast te gaanworden.Hetis voorde
voorlichting belangrijk om deze omslag te stimuleren. Dit kan onder ander
gebeuren door het organiseren en begeleiden van excursiegroepen. Voor een
aantalgewassen zijn die al gestart.Na de introductie vanbiologische bestrijding
kunnende excursiegroepen nuttigzijn voor een goede informatie-uitwisseling om
de toepassingvannatuurlijke vijandente verbeteren.Ookkan er een belangrijke
rol voorde voorlichting zijn bij het begeleiden vande telersdie op experimentele
schaalproevendoenmetbiologische bestrijding ophun bedrijf.
Omde toepassing vanbiologische bestrijding te latentoenemen is het van belang
dat de voorlichting de vaakonterechte angstvoorde nultolerantie weg neemtbij
de telers.
7.9 Bedrijfshygiëne in de champignonteelt
Uit hoofdstuk 5 (tabel 5.7) blijkt dat de champignontelers een betere bedrijfshygiëne de belangrijkste mogelijkheid vinden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Daarnaast is het volgens de telers tussen 1991 en
1994ook debelangrijkste activiteit geweest diezij daarvoor hebben uitgevoerd.
Een onderdeel van de bedrijfshygiëne is het afdichten van de cellen. Hierdoor
wordt de infectiekans van buiten verminderd. Het nut van afdichten is bij alle
telers bekend (tabel 7.33). Een bijkomend voordeel van de afdichten is een betere
warmte-isolatie. Dit voert 23% van de telers ook aan. 70% van de telers heeft de
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afgelopen jaren in afdichten geïnvesteerd (tabel 7.34). Deze investering is door de
meeste telers besteed aan plafonds (64%), wanden (47%), grote deuren (29%) en
werkgangdeuren (28%) (tabel 7.35). Tot het doen van deze investeringen zijn de
telers mogelijk gestimuleerd door de voorlichting in het kader van het MJP-G.
Daarnaast heeft de overschakeling van verse naar geënte- en doorgroeide compost
ookbijgedragen aan de renovatievan de teeltbedrijven (PD, 1994).
Een andere belangrijk onderdeel van debedrijfshygiëne zijn de sporenfilters bij de
luchtinlaat. In 1991 gebruikte 42% van de telers doekenfilters (tabel 7.36). Dit
type sporenfilter wordt echter afgeraden vanwege de slechtefilterendewerking. In
1994 gebruikt nog steeds 39% van de telers doekenfilters. Een belangrijke reden
hiervoor is mogelijk de lage prijs ervan vergeleken met de beter werkende paneelen zakkenfilters. Bij de luchtafvoer is het gebruik van sporenfilters van belang om
emissie van ziekten en plagen te voorkomen. Deze emissie kan verspreiding naar
naburige bedrijven betekenen. Hierbij is minder geïnvesteerd in goede sporenfilters dan bij de luchtinvoer. Doekenfilters worden bij de luchtafvoer nog gebruikt
op 50% van de bedrijven.
In het verleden is in de voorlichting veel nadruk gelegd op de preventie tegen
ziekten en plagen met behulp van sporenfilters.Uit de huidige stand vanzaken
blijkt dat de voorlichting hier ook in de toekomst aandacht aan moetbesteden
(Van de Geijn, m.m.).
Een derde punt van aandacht bij de bedrijfshygiëne is het gebruik van goed
ontsmet fust. Op91%van debedrijven zegt men schoon en ontsmet fust te krijgen
(tabel 7.37). Het is echter zeker dat een veel kleiner aantal telers werkelijk
ontsmet fust krijgt. Alleen op de veilingen wordt namelijk fust ontsmet volgens
voorschrift van het Proefstation voor de Champignoncultuur. Door andere
organisaties wordt fust wel gereinigd maar bijna nooit ontsmet. Fust afkomstig van
de veiling en dus zeker ontsmet, wordt door 58% van de bedrijven gebruikt (tabel
7.38). Dat is een aanzienlijke toename vergeleken met 1991. Toen kreeg slechts
4% van de telers de fust van deveiling.
Tochishet voorde voorlichting raadzaam te benadrukken dat (vooralsnog) alleen
via de veilingenvolgensvoorschrift ontsmetfust te krijgenis. Een grootdeelvan
de telerslijkt in de veronderstelling te zijn dat hetjust van andereafnemers ook
ontsmet is.
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CONCLUSIESENAANBEVELINGEN

8.1 Hoofdconclusies
1. Het gedifferentieerde beeld van de ondernemers uit 1991 voor wat betreft
kennis, houding en gedrag wordt verder bevestigd door de resultaten van de
Doelbereikingsmeting van 1994.
2. De telers erkennen de problematiek van een excessief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
3. De telers zien goede mogelijkheden voor de reductie van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. Gewasbeschermingsdeskundigen achten de mogelijkheden
die de telers aandragen om het gebruik te reduceren onvoldoende om een vergaande reductie te realiseren. Geïntegreerde gewasbescherming krijgt bij de telers nog
weinig aandacht terwijl dit voor de toekomst het meeste perspectief biedt voor een
duurzame reductie van het gewasbeschermingsmiddelengebruik.
4. De telers hebben een beperkte kennisvan het overheidsbeleid op het gebied van
gewasbescherming. Van de drie hoofdlijnen in het MJP-G is alleen het volumebeleid bekend. Van de twee andere hoofdlijnen: vermindering van de emissie en
afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen zijn de telers niet op de hoogte.
Hoewel de telers beperkte kennis hebben van het gewasbeschermingsbeleid,
vinden zehet inconsequent en ondoordacht.
5. Voorlichting op het gebied van milieuvriendelijke gewasbescherming heeft veel
interesse bij de telers. Deze interesse is een goed aangrijpingspunt voor de
voorlichting. Het succes van deze voorlichting is echter sterk afhankelijk van de
gekozen strategie. De meer overtuigende (ongevraagde) voorlichting richting een
positieve milieuhouding wekt bij de telers steeds meer irritatie op. De teler is
vooral geïnteresseerd in bedrijfs-en teelttechnische informatie.
6. In traditionele voorlichtingskundige modellen voor gedragsverandering wordt
verandering van houding gezien als een voorwaarde voor verandering van gedrag.
In dit kader kunnen daar vraagtekens bij gesteld worden. De nadruk van de
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voorlichting op goed vakmanschap, beter imago, veilig stellen van de kwaliteit
voor export e.d. biedt meer perspectief voor gedragsverandering.
8.2 Gedetailleerde conclusies
(tussenhaakjes staan de hoofdstukken met de onderzoeksresultaten weergegeven
waarop de conclusies zijn gebaseerd)
Probleemonderkenning
1. Voor het komende jaar verwachten de telers, net als in 1991, voor het eigen
bedrijf problemen van voornamelijk financiële aard. De specifieke problemen die
men in 1994 op het gebied van gewasbescherming en milieu verwacht zijn in de
meeste gevallen direct verbonden met de regelgeving. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de telers problemen verwachten als gevolg van stringenter gewasbeschermingsbeleid. Het enige verschil met 1991 is een afgenomen vrees voor het
toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen. (H5).
2. De helft (50%) van de telers ziet problemen voor het milieu als belangrijkste
consequentie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben
de telers een toegenomen bezorgdheid om zaken die het voortbestaan van het
eigen bedrijf bedreigen. Aanwijzingen hiervoor zijn het toegenomen aantal telers
dat de kosten van gewasbeschermingsmiddelen, de achteruitgang van het imago
van de land- en tuinbouw en de vrees voor residuen op de landbouwprodukten
noemt als antwoord op de vraag welke de belangrijkste problemen zijn die kleven
aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. (H5).
3. Driekwart (77%) van de telers is overtuigd dat de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zo goed onderzocht zijn dat het bij de toepassing wel mee zal
vallen met de risico's voor het milieu. Het lijkt hier de wens van de teler dat
middelen na toelating geen verdere beperking hebben om ze milieuvriendelijk te
kunnen gebruiken, terwijl een correcte toepassing daarvoor nog steeds een
voorwaarde is. (H5).
Mogelijkheden ter beperking vanhetgewasbeschermingsmiddelengebruik
4. Het percentage telers met een absoluut afwerende houding voor aanpassing van
het gewasbeschermingsmiddelengebruik op basis van milieu-argumenten is
gedaald. In 1991 werd het percentage telers met een afwerende houding nog
geschat op 10 %. In 1994is dit percentage gedaald tot 1% (H5).
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5. De telers hebben positieve verwachtingen voor de vermindering van het
gewasbeschermingsmiddelengebruik. Ze voeren daar ook concrete mogelijkheden
voor aan die de afgelopen jaren veel in vakbladen hebben gestaan. Dit is een
gunstige uitgangssituatie voor de voorlichting. De telers lijken open te staan voor
mogelijkheden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.
Dat veel mogelijkheden die de telers noemen niet (meer) toereikend zijn voor een
belangrijke reductie is zorgwekkend volgens deskundigen. Als blijkt dat de
mogelijkheden niet de verwachte reductie opleveren, kan de positieve houding
omslaan in een negatieve. (H5).
6. Van resistente rassen wordt, in alle sectoren, behalve in de champignonteelt,
veel verwacht bij het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelengebruik. De
introductie in de praktijk valt vooralsnog tegen door het niet op de markt komen
of niet commercieel interessant zijn van dezerassen. (H5).
7. Onderzoek wordt door de telers niet meer als een reële bijdrage gezien bij het
verminderen van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. 4jaar geleden had men
hier nog veel verwachtingen van. Het lijkt erop dat de telers er niet bij stilstaan
dat onderzoek meestal de oorsprong is van de mogelijkheden die ze noemen en
toepassen voor een reductievan het gewasbeschermingsmiddelengebruik. (H5).
8. Met uitzondering van de telers van beschermde teelten, zien ondernemers
weinig perspectief in biologische bestrijding als methode om in de komendejaren
het gewasbeschermingsmiddelengebruik te verlagen. Voor de boomteelt kan hier
in de toekomst verandering in komen omdat recentelijk het projekt "geïntegreerde
bestrijding van ziekten en plagen" gestart is. In dit projekt worden goede resultaten gehaald met het in de praktijk toepassen van natuurlijke vijanden. In de fruitteelt ziet men weinig mogelijkheden, omdat de beschikbare biologische bestrijdingsmogelijkneden al bij de meeste telers gebruikt wordt. In de overige sectoren
isgrootschalige biologische bestrijding nog niet mogelijk. (H5en H7).
9. Geïntegreerde gewasbescherming wordt door de meeste telers niet als mogelijkheid genoemd om het gewasbeschermingsmiddelengebruik terug te dringen.
Sectordeskundigen op het gebied van gewasbescherming zien daar wel goede
mogelijkheden in. Voor een werkelijk andere aanpak van de gewasbescherming
lijken de telers nog niet klaar. Men blijft hopen op eenvoudige, afzonderlijke
aanpassingen. (H5).
10. Tweederde (66%) van de telers houdt een gewasbeschermingsmiddelenboekhouding bij. 44% van de telers die de boekhouding bijhouden, vindt dat de
boekhouding voor positieve veranderingen heeft gezorgd. Dit resultaat is een
stimulans voor de voorlichting om de 55% die er geen verandering door ervaart te
ondersteunen bij de interpretatie van de boekhouding en de daaruitvolgende
aanpassingen aan de gewasbescherming. Daarnaast kunnen de positieve ervaringen
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van deelnemers andere ondernemers over de streep trekken om toch te gaan
registreren. (H5).
Kennisenhouding tenopzichte vanhetoverheidsbeleid
11. Het MJP-G is bij 19%van de telers nog nietbekend. Deinhoud van het MJPG is slecht bekend bij de telers. Van de drie hoofddoelstellingen wordt alleen de
volumereductie genoemd. Ondanks de puliciteit en voorlichting rond het MJP-G
weet slechts 47% van de telers weet dat in het jaar 2000 het gebruik met 50%
moet zijn afgenomen. Beperking van de afhankelijkheid en emissie van gewasbeschermingsmiddelen zijn, als doelstellingen van het MJP-G, bij de telers niet of
nauwelijks bekend. De Bestuursovereenkomst Uitvoering MJP-G is bij 74% van
de telers bekend. Van de telers die deBestuursovereenkomst kennen, staat 45% er
zondermeer achter. (H5).
12. Het landbouw-milieubeleid van de overheid wordt slecht gewaardeerd. Deze
waardering is vergelijkbaar met die in 1991. Het landbouw-milieubeleid wordt
ondoordacht en inconsequent genoemd. (H5).
13. Het aantal telers dat vindt dat er in het algemeen teveel aan het milieu gedaan
wordt (33%) is sterk toegenomen. In 1991 werd die mening gedeeld door 21%
van detelers. (H5).
14. Telers hebben, vergeleken met 1991,een toegenomen afkeer van overheidsingrijpen (ten bate van het milieu). Ze hebben liever het initiatief in eigen hand. De
afkeer betreft vooral een individuele controle met eventuele boetes wanneer het
milieu teveel belast wordt en het opleggen van beperkende maatregelen. Ruim de
helft (57%) van de telers is nog voor het algemeen "ingrijpen van de overheid"
om burgers, landbouw en industrie te dwingen het milieu te sparen. In 1991 was
dat72%. (H5).
15. Een strenger toelatingsbeleid leidt volgens 67% van de telers tot illegaal
middelengebruik. Deze verwachting van de omvang van het illegale middelengebruik isnauwelijks gedaald sinds 1991.(H5).
16. De telers verwachten met de reductie van het gewasbeschermingsmiddelengebruik een beter bedrijfsresultaat te kunnen halen. Dit is mogelijk één van de
redenen waarom veel telers (61%) een hogere prijs voor hunprodukten geen voorwaarde vinden om wat aan het milieu te doen. Er is interesse in mogelijkheden om
het gewasbeschermingsmiddelengebruik te verlagen. Een concreet initiatief is deelnameaan MBT. (H5).
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17. De telers staan minder open voor concrete maatregelen van de overheid voor
een milieuvriendelijkere gewasbescherming dan in 1991.Dit geldt in het bijzonder
voor maatregelen die de teler direct beperkingen of kosten opleveren, zoals een
strenger toelatingsbeleid en heffingen op gewasbeschermingsmiddelen.
18. Bijna tweederde (61%) van de telers wil (op eigen initiatief) wel wat aan het
milieu doen zonder daarvoor meer betaald te krijgen voor zijn produkten. De
telers lijken hiermee bereid zelf initiatieven te nemen in de richting die de
overheid aangeeft. (H5).
Voorlichting
19. Een belangrijk deel van de telers blijkt open te staan voor voorlichting over
milieuvriendelijke gewasbescherming: 48% van de telers stoort zich hier niet zo
vaak tot nooit aan. Een kwart (23%) van de telers stoort zich echter regelmatig tot
zeer vaak aan dezevoorlichting. (H6).
20. De kritiek op voorlichting over milieuvriendelijke gewasbescherming is voor
een belangrijk deel niet inhoudelijk. Men lijkt zich bij voorbaat een negatieve
mening gevormd te hebben. Dit wordt bevestigd door de grote interesse die de
telers wel tonen voor bedrijfs- en teelttechnische voorlichting die kan bijdragen
aan een meer milieuvriendelijke gewasbescherming. (H6).
21. De belangstelling voor diverse gewasbeschermingsonderwerpen waarover
vanuit de voorlichting informatie verschaft kan worden, is zeer groot. Dit is een
indicatie dat ongevraagde voorlichting op deze gebieden positief ontvangen zal
worden. (H6).
22. De gewasbeschermingsmiddelenhandelaar is voor de telers de belangrijkste
adviseur op het gebied van gewasbescherming. Het advies van de gewasbeschermingsmiddelenhandelaar wordt door de meeste telers, net als in 1991,objectief en
deskundig gevonden. De adviezen van de handelaar gaan voornamelijk over de
dagelijkse bedrijfsvoering zoals middelenkeuze en tijdstip van bespuiting. Voorlichting over meer strategische zaken zoals geïntegreerde gewasbescherming geeft
de handelaar nauwelijks. (H6).
23. Advies van DLV wordt veel gebruikt om te vergelijken met het advies van de
gewasbeschermingshandelaar. Veelal telefonisch wordt bij DLV om deze "second
opinion" gevraagd. 35% van de telers gaat naar DLV met andere vragen dan naar
de gewasbeschermingsmiddelenhandelaar. Zij benaderen DLV dan voor meer
algemene en complexe informatie. (H6). Driekwart (75%) van de telers gebruikt
de takboekjes van DLV.
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8.3 Aanbevelingen
De telers geven zelf te kennen belang te hechten aan bedrijfs- en teelttechnische
voorlichting op het gebied van gewasbescherming. Hier zal bij de voorlichting met
name op moeten worden ingezet. Speciale aandacht moet hierbij besteed worden
aan, door de telers nog onvoldoende onderkende, mogelijkheden met perspectief
tot reductie van het gewasbeschermingsmiddelengebruik, zoals geïntegreerde
gewasbescherming en betere bedrijfshygiëne. Deze mogelijkheden verschillen per
sector. Attendering via devakbladen is zeker aan te raden.
Bij de gewasbeschermingsvoorlichting moet de aandacht zoveel mogelijk gericht
worden op goed ondernemerschap, imago van de sector en veilig stellen van de
export, in plaatsvan het milieu.
Veel ondernemers geven aan deel te nemen in studiegroepen. Deze groepen
vormen 'neutraal terrein' of platforms waar telers in informele sfeer met elkaar
kunnen overleggen, ervaringen uitwisselen, nieuwe ideeën horen en hun eigen
meningen kunnen toetsen. Tevens worden in deze groepen experimenten gedaan
waarvan de resultaten door alle groepsleden geëvalueerd worden. Vanuit de
voorlichting kan een belangrijke bijdrage geleverd worden in de vorm van
begeleiding van de groepen en de experimenten. Verschillende intermediairen zijn
in dit kader interessant.
Een deel van de telers stoort zich aan voorlichting over milieuvriendelijke
gewasbescherming. Vaak is deze kritiek niet inhoudelijk. Om irritatie te voorkomen, ispretesten van produkten een adequeate oplossing.
Informatieve voorlichting, met name over de inhoud en achtergrond van beleidsdoelstellingen, bijvoorbeeld emissie en afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen, blijft nodig.
Voor gerichte voorlichtingsadviezen ter beperking van de emissie is nader onderzoek nodig. Beperking van emissie is een specifiek probleem, omdat de teler er
geen direct profijt van heeft en deveroorzaker ervan moeilijk is te achterhalen.
Voor de toekomst zal het gericht aansturen van intermediairen die dicht bij de
ondernemers staan effectief zijn, evenals het aangaan van "joint ventures" met
bepaaldeintermediairen in kortlopende, resultaatgerichte projekten.
Voor wat betreft de overheid is eerder een stimulerende dan een interveniërende
rol aan te raden. Gezien de inhoud van de "Prioriteitennota" mag deze rol van de
overheid verwacht worden, met ruimte voor initiatieven vanuit de ondernemers
zelf.
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Een vervolg op dit onderzoek is aan te bevelen om voor de periode van het MJPG tot hetjaar 2000 te kunnen nagaan welkevooruitgang geboekt is bij deondernemers op het gebied van de doelstellingen van het MJP-G, voor wat betreft kennis,
houding en gedrag.
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