Wankelend
mancozeb
vraagt om
omdenken
Mancozeb ligt al een hele tijd onder een
vergrootglas. Nu ook de Gezondheidsraad
adviseert om uit voorzorg het
gebruik terug te dringen omdat het
‘gezondheidsschade bij de mens kan
geven’, lijkt het doek te gaan vallen.
Het is eigenlijk niet meer de vraag
of het vuurbestrijdingsmiddel verdwijnt,
maar wanneer. Is dat een aderlating?
In de Duin -en Bollenstreek redden
bollenkwekers het al tientallen
jaren zonder...
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n mei werd de sector verrast door een brief van Schouten aan de Tweede Kamer. Zĳ is voornemens in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie om
de goedkeuring van de werkzame stof mancozeb niet te
verlengen. Dit onder druk van commotie die is ontstaan. In
Zembla vertelde een hoogleraar toxicologie dat het middel
zenuwschade veroorzaakt en experts wĳzen op een verband
tussen mancozeb en de ziekte van Parkinson. De KAVB
reageerde direct op de brief van de minister. Ze loopt voor
de muziek uit, aldus de KAVB. Er liep toen immers nog een
onderzoek van de Gezondheidsraad naar de effecten voor
omwonenden. Echter, eind juni concludeerde de raad dat
gezondheidsrisico’s voor omwonenden niet zĳn uit te sluiten. Om die reden moet blootstelling uit voorzorg worden
vermeden. “Dat is weer geen goed nieuws voor de bollensector”, reageert Peter Smits, beleidsmedewerker bĳ de
KAVB. Nu ook de Gezondheidsraad kritisch is, wordt de kans
wel heel klein dat Nederland in de EU voor een verlenging
stemt. “Kwekers moeten er zich maar op voorbereiden dat
het middel binnen een jaar verboden wordt. Als de Europese
SCoPAFF het gevaarlĳk acht, kan ze ook besluiten het sneller
te verbieden.” Smits raadt bollenkwekers aan om alvast met
nieuwe spuitschema’s zonder mancozeb aan de slag te gaan.

KOPIËREN
Bollenkwekers in de Duin- en Bollenstreek, doen het al
tientallen jaren zonder mancozeb omdat het daar verboden is. Ook daar komen goede bollen uit de grond. Smits:
“Dit geeft aan dat bollen kweken zonder mancozeb kan. De
schimmel- en vuurbestrĳding zonder mancozeb wordt alleen
nooit meer zo gemakkelĳk en goedkoop als het was.” Peter
van Saase, bollenkweker in De Zilk, beaamt dit. “De vuurbestrĳding zonder mancozeb, is prima te doen.” Het is wel
veel meer passen en meten. Hĳ gaat in een schema zonder
basismiddel mancozeb - of daarna nog Shirlan - uit van veel
meer verschillende middelen. “Gelukkig zitten we bepaald
niet zonder vuurbestrĳdingsmiddelen.” Hĳ spuit bĳvoorbeeld vier verschillende middelen in drie blokken. Voor
het seizoen bepaalt hĳ een strategie in overleg met Delphy.
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Die komt met een overzicht van de mogelĳkheden en Van
Saase kĳkt wat hem het beste past. “Het is hoe dan ook veel
meer afwisselen. De meeste middelen mag je maar beperkt
gebruiken, bĳvoorbeeld een, twee of drie keer afhankelĳk
van de toelating danwel de resistentie-eisen. Je moet zorgen
dat deze middelen niet in dezelfde groep van resistentiegevoeligheid vallen.” De kweker geeft aan dat ‘zĳn schema’
zo gekopieerd kan worden naar andere teeltgebieden. Hĳ
gebruikt geen bladmeststof met mangaan, want hĳ ervaart
geen mangaangebrek bĳ het tulpengewas. Dat kan te
maken hebben met de kwaliteit van de percelen en wellicht de vatbaarheid van zĳn assortiment voor een gebrek,
aldus de kweker. “Uit proeven blĳkt ook dat de kleur van
het gewas door mangaan verbetert, maar diezelfde proeven
laten geen duidelĳk opbrengsteffect zien.” Toch kan hĳ zich
goed voorstellen dat kwekers die geen mancozeb gebruiken
wél mangaanbemesting geven. “Gelukkig zĳn er ook goede
middelen om te bemesten met mangaan.”

OVERZICHT IN MIDDELENKAST
Op een tulpengewas in de Haarlemmermeer gebruikte Van
Saase afgelopen seizoen ook mancozeb. “Als basismiddel is
het gewoon een heel gemakkelĳk en betrouwbaar uitgangspunt. Je oogst tenslotte maar één keer per jaar, dus ik snap
heel goed dat kwekers het middel prettig vinden om te
gebruiken.” Bĳ hem speelde bĳ de keuze voor mancozeb dit
keer ook mee dat hĳ er nog een hoeveelheid van had staan.
Op een gegeven moment gaan de aangebroken verpakkingen die je hebt staan, meewegen in het kiezen van een
schema, aldus de bollenkweker. “Het is een heel praktisch
argument, maar je wilt ook het overzicht houden in je middelenkast en je streeft er op het eind van het seizoen naar
dat de kast weer zo ongeveer leeg is.” Tot nu toe heeft hĳ
alleen ervaring met schema’s gebaseerd op
chemische middelen. Zo heeft hĳ bĳvoorbeeld met het middel Toreda nog geen
ervaring. “Het lĳkt vooralsnog niet geschikt voor het hele seizoen en ook niet
geschikt bĳ een hogere vuurdruk,
maar wie weet.”

‘Het is een uitdaging
die echt wel meevalt’

RESULTATEN NOG TE PRIL
Volgens onderzoeker Frank Kreuk bĳ Proeftuin Zwaagdĳk
kunnen de chemische schema’s uit de Duin- en Bollenstreek inderdaad even goed effect sorteren in de rest van
Nederland. Hĳ verwacht dat mangaan volledig gecompenseerd kan worden met algemene bladvoeders. Als mancozeb
wegvalt, maakt hĳ zich het meest zorgen over de versnelde
kans op resistentie van andere vuurmiddelen die dan solo
gespoten gaan worden. Niet voor niets onderzoeken Zwaagdĳk, ROL en bedrĳven als Agrifirm en CAV Agrotheek allerlei nieuwe schema’s bĳvoorbeeld via het project De Groene
Tulp met daarin biologische middelen, biostimulanten,
plantversterkers, antagonisten en geïntegreerde schema’s.
De resultaten zĳn nog te pril. “We hebben in twee jaar onderzoek te weinig vuurdruk gehad. Dan is het al snel goed.”
Hĳ verwacht beter resultaat uit het vuuronderzoek bĳ lelie
omdat de vuurdruk daar nu echt hoog is. De onderzoeker
heeft er geen zicht op of kwekers al alternatieve schema’s uitproberen. Hier en daar een biostimulant inzetten
gebeurt wel; het ene bedrĳf durft meer dan het andere.
“Maar de meeste kwekers zĳn toch nog wel gek op mancozeb”, aldus Kreuk. Als het niet anders kan, wordt het
advies wekelĳks een bladvoeder in combinatie met
een middel. Van Saase: “Dan moeten kwekers wel
om. Voor veel kwekers wordt dat een heel andere
werkwĳze. Maar dat is een uitdaging die
echt wel meevalt.”
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