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Carbendazimiseenbestrijdingsmiddeldatinalle.gebiedenmet/ruitteeltinhetbeheersgebiedvan
hetHoogheemraadschapDeStichtseRijnlandenwordtaangetroffen. Hetmiddeliseen/ungicideen
wordtinde/ruitteeltmetnameingezettegenvruchtboomkanker. Indebiologischejruitteelt isvastgestelddathetspuitenvankalkopjruitbomendeaanwezigheidvankankerssterkvermindert.In
demonstratieproevenopbedrijvendieopregulierewijzefruit produceren,isdewerkingvankalkinde
gangbarejruitteeltviadeberegeningsinstallatieuitgetest.Debedoelingisdatdezemilieuvriendelijke bestrijdingstechniekopgroteschaaltoegepastkanworden.Deresultatenvantweejaar
testenbijdriebedrijvenzijndermategoeddatnudetijdrijpisomdetechniekbreedteimplementeren,waamadegehaltenvancarbendaziminoppervlaktewaterkunnendalen.
Inhetbeheersgebiedvanhethoogheemraadschap(HDSR)zijnfruittelers vanalle
gebruikersvanbestrijdingsmiddelen degrootstegebruikersgroep.Indegebiedenmet fruitteeltwordtopdevastemeetpunten vrijwel
altijdcarbendaziminoppervlaktewateraangetroffen insomsnormoverschrijdende concentraties.Omdattijdstip enplaatsvanmeten
nietzijn afgestemd ophetmomentvan
gebruik,ishetzeerwaarschijnlijk datdirectna
toedienenvancarbendazimdenormvan0,5

Toedienenvandekalkindeberegeningsinstallatie.

pg/1opveelplaatsenwordtoverschreden.
Carbendazimwordtonderandereingezet
indebestrijding tegeneenschimmeldie
vruchtboomkanker veroorzaakt.Debomen
wordengeïnfecteerd doorschimmelsporen tijdensdebladvalinnovemberendecember.Carbendazimwordtindezevaaknatteperiode
meteennormalegewasbeschermingsspuitop
debomengespoten.Probleemvoordeteleris
datindezeperiodevanhetjaardeweersomstandigheden voorbespuitingen vaakniet

gunstigzijnendatmetdetractorrelatiefveel
schadeaandegrasbanenindeboomgaardontstaat.
Kalkiseenstofdievrijtoepasbaarisinhet
kadervandebestrijdingsmiddelenwet enis,
zolangrechtstreekselozingenwordenvoorkomen,nietbezwaarlijkvoorhetoppervlaktewater.Toedienenviadeberegeningsinstallatie
wordthierdooreenaantrekkelijk alternatief
tenopzichtevantoedienenmetdegewasbeschermingsspuit.Indegangbare fruitteelt
bestondveelscepsistegendezetechniek.Telers
zijn bangdatalternatieve bestrijdingsmethodenmindereffectiefzijn endaardoordeziektedrukindeboomgaardtoeneemt.Ookismen
beduchtvoorverstoppingenindeinstallatie,
omdatkalkkanuitzakkenindeleidingen.
Dooropniet-biologischebedrijven telaten
ziendattoepassingvankalknetzoeffectiefis
alsgangbarebestrijdingsmiddelen isgeprobeerddezescepsiswegtenemen.Tevensismet
deuitvoeringvanditdemoproject aanvullende
informatie verzameldoverdewerkingvankalk
inderegulierefruitteelt enoverdeeisendie
aandeberegeningsinstallatie wordengesteld.
Uitvoering demonstratieproject
HDSRheeft destichtingLaMiindeprovincieUtrechtgevraagdhetprojectuittevoeren.Depraktischeuitvoeringwerdverrichr
doorPraktijkonderzoek Plant&Omgeving
(PPO-fruit vanWageningenUniversiteiten
ResearchCentre).
Voorhetverspreidenvankalkviadeberegeningsinstallatiemoeteneisenworden
gesteldaandeinstallatieomverstoppingen te
voorkomen.Deafstand tussendepompende
sproeikopmagniettegrootzijn enstilstaand
waterindeleidingenmoetwordenvoorkomen.Driefruittelers inhetgebiedvanhet
waterschapzijnbereidgevondenomaanhet
demonstratieonderzoek meetewerken.Aande
beregeningsinstallaties werdenenkeleaanpassingengedaanomzegeschikttemakenvoor
deproef
Indeboomgaardwerdenindeperiodevan
bladvalmaximaalzesbehandelingen metkalk
uitgevoerd.Tevenswerdenboomrijengeselecteerdwaargangbarebespuitingen metbestrijdingsmiddelen werdenuitgevoerdeneer;aantalbomendienietwerdenbehandeld.
Nadebespuitingen inhetnajaar van2002
en2003 werdenindezomervan respectievelijk
2003 en2004indeverschillendeboomgroepen
hetaantalkankersgeteld.Doormiddelvanbijeenkomstenmettelersuitderegiowerdende
resultatengepresenteerd endetechniekinde
boomgaardgedemonstreerd.Telerskregenuitgebreiddegelegenheidtothetstellenvanvragen.Doelvandezedemonstratieswasom
draagvlakbinnendesectottekrijgen voordeze
bestrijdingsmethode.
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Kalkiseenvoudigteverspuitenmetdeberegeningsinstallatie.

Resultaten en conclusies
Nadebespuitingen inhetnajaar van2002
zijn injuli2003 indedrieverschillendegroepenhetaantalnieuwgevormdekankers
geteld.Afbeelding 1 toonthetgemiddelde
resultaat.Opdeverticaleas ishetgemiddeld
aantalnieuwgevormdekankersweergegeven.
Uitde tellingenblijktdatinde metkalk
behandeldebomenenindeop de gangbare
: anierbehandeldebomenstatistisch significantveelminderkankersvoorkomendaninde

Aft.1:

Linksnieuwejormuleriry enrechts.gebruikteemulsienodezelfdestandnjd.

onbehandeldebomen.Ogenschijnlijk lijkt
kalkhetzelfsietsbetertedoendangangbaar.
Statistisch bestaatechtergeenverschiltussen
'gangbaar'enkalk.
De tellingenvan2004(afbeelding 2)laten
dezelfdeverschillenzien.Vanwegehetdroge
najaarvan2003 lag de kankerdrukechterveel
lagerdanin2002.
Tussendebedrijven onderlingwarensta-

Gemiddelderesultatenvantellingenin2003.

Afb. 2:

Gemiddelderesultatenvan tellingenin2004.

2002/2003

ONBEHANDELD

GANGBAAR

tistischgeenverschillen,ogenschijnlijk echter
wel. Opéén bedrijfdeeddekalkhetgemiddeld
ietsmindergoed,terwijl opeenander bedrijf
ditjuistandersom was. Ophetderdebedrijf
werdgeenverschilwaargenomen.Ditbeeld
wasinbeidemeetjaren hetzelfde.Eenmogelijk
oorzaak ishetverschilinchemischebehandelingenschimmeldrukperbedrijf Binnende
driebedrijven bestondechterweleenduidelijk
statistischverschiltussenonbehandelden
behandelingmetkalk.

2003/2004

KALK

ONBEHANDELD

ÜCt
GANGBAAR
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Dedeelnemersaandeproefwarennade
eersteresultatenenthousiastgeworden;niet
alleenvanwegedemilieuwinst,maarookde
tijdwinstdiedetechniekkanopleveren.Met
eengangbarebehandelingisdetelerongeveer
eendagbezigterwijl eenbehandelingmetkalk
intotaalnietmeerdaneenuurvergt.Het
najaar van2002wasvrijnatwaardoorhet
gangbarespuitschemanietaltijd uitgevoerd
konworden,maarkalkbehandelmgwel.Zeker
inheteerstejaarbestondenproblemenmet
stoftijdens hettoedienenvankalk.Hierdoor
wasdearbeidshygiè'nenietoptimaalenéénmaalheeftditzelfsgeleidtothetwarmlopen
vaneenmotordoordatdeluchtkoelingverstopte.

Werkenmetvloeibareformuleringveroorzaaktenstof.

Eenanderpuntvanzorgishet mogelijk
dichtslibbenvanleidingen.Natoedienenvan
kalkwordtmeteenbeperktehoeveelheid
waternagespoeld,maardevreesblijft bestaan
datoplangeretermijn verstoppingengaan
ontstaan,doordatdekalkhechtaandeleidingen.
Vervolg
Hettoepassenvankalkalsalternatieve
bestrijding heeft albijenkeleandere bedrijven
navolginggevonden.Omdetechniekbreed
ingevoerdtekrijgen,moetennogenkelepraktischeproblemenopgelostworden.Hetgevaar
opverstoppingmoetgeminimaliseerd worden
endearbeidshygiéne verbeterd.

Inmiddelsheeft deindustriebelangstellinggetoondeniseennieuwevloeibare formuleringgetest.Dezehoudtkalkgoedinemulsie
enzorgtervoordatkalknietsamenklonterten
aandeleidingenhecht(ziefotoopdevorige
pagina).Doordatnietmeermetdrogekalk
wordtgewerktmaarmeteenvloeistofishet
stofprobleem tevensverholpen.Volgensde
fabrikant zijndetoevoegingenindeformuleringvolledigvanbiologischeoorsprong.De
toevoegingenmoetennogweldoordewaterkwaliteitsbeheerderswordenbeoordeeld.
Totslotdientnogeenaantallogistieke
problemen tewotdenopgelostenmoeten
telersgoedgeadviseerdwordenoverdetoepasbaarheidbinnenhunbedrijf HetHoogheemraadschapDeStichtseRijnlanden isbereidom
ditlaatstetrajectookteondersteunenen
hooptbinnenenkelejareneenafname vanhet
carbendazimgehalte inwaterwaarte
nemen. t[
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