Onkruid hét knelpunt
teelt vaste planten
Het middelenpakket krimpt. Voor een in oppervlakte kleine sector als de
vasteplantenteelt maakt dat de teelt alleen maar lastiger. Peter van ’t Westeinde,
Coördinator Effectief Middelen- en maatregelenpakket voor deze sector,
schetst de stand van zaken nu. Onkruid baart zorgen.
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W

at heeft een teler van vaste planten nog aan
mogelijkheden om met gangbare gewasbeschermingsmiddelen te corrigeren in een
teelt? Het beeld is even helder als zorgelijk:
een steeds smaller wordend pakket. Voor Coördinator Effectief
Middelen- en maatregelenpakket (CEMP) Peter van ’t Westeinde is het geen dankbare taak om dat effectieve middelenpakket ook daadwerkelijk in de benen te houden. Van ’t
Westeinde doet dat voor bomen, vaste planten en zomerbloemen. Samen met collega CEMPS overleggen ze regelmatig over
mogelijkheden om voor de vaak relatief kleine teelten die de
Nederlandse land- en tuinbouw telt iets te doen. Dan kan bijvoorbeeld zijn een uitbreiding van het etiket of een tijdelijke
vrijstelling. Omdat het aantal gewassen dat onder de noemer
vaste planten enorm groot is, kijken we naar het type plaag
om na te gaan waar de knelpunten zitten.

ONKRUID: GROOTSTE ZORG
Van alle typen plagen is onkruid het belangrijkste knelpunt,
stelt Van ’t Westeinde onomwonden vast. “Er zijn maar weinig middelen toegelaten en als ze al een toelating hebben,
dan gaat het maar om een paar gewassen. Neem de werkzame stof fenmedifam. Dat mag alleen worden ingezet in de
teelt van dahlia, knolbegonia en Tagetes. Daar hebben de
meeste vasteplantenkwekers niets aan. Deze werkzame stof
ligt al heel lang te wachten op herregistratie. Het wachten
is op een besluit van Europa. Ik heb begrepen dat dit er nu
redelijk goed uitziet. Daarna is het aan de fabrikant om te
bepalen of vaste planten op het etiket komen. Dat zal pas
duidelijk worden als de Europese herregistratie is afgerond.”
Het lijstje middelen tegen onkruid dat in de teelt van vaste
planten is verdwenen, is lang. Tot de meest recente behoren
Finale, Basta en Reglone. Alleen Roundup mag nog voor een
aantal toepassingen worden ingezet. “Het enige afbrandmiddel waar telers van vaste planten nog gebruik van kunnen
maken, is Quickdown. Dat is wel toegelaten in de vaste
planten, maar weer niet in de boomkwekerij.”
Hoe lang het kan duren voordat er een definitieve herregistratie plaatsvindt, maakt Van ’t Westeinde duidelijk aan de

hand van Asulam. “Dat heeft nu voor het negende jaar een
vrijstelling gekregen. Dat komt door de langdurige procedure van de herregistratie waarin deze werkzame stof zit.
Ik begreep van de toelatingshouder dat er nu zicht is op een
oplossing. De volgende vraag is dan welke teelten er op het
etiket komen. We kijken of het breder kan worden toegelaten dan dat nu het geval is en nemen daarin de vaste planten
in ieder geval mee.”
Lichtpuntjes zijn er wel als het om onkruidbestrijdingsmiddelen gaat. Zo mag MCPA weer worden ingezet in de siergrassenteelt. Toch ziet Van ’t Westeinde voor de toekomst
meer in technische oplossingen. “Er zijn al robots die op dit
gebied inzetbaar zijn en ik zie daar nog mogelijkheden voor
verbetering. Uiteindelijk zal er een combinatie komen van
oplossingen om onkruid aan te pakken: technisch en als het
nodig is nog met een bespuiting.”

AALTJES: WANKEL
Wat voor de aanpak van onkruiden geldt, geldt ook voor de
diverse aaltjesziekten waarmee de teler van vaste planten kan
worden geconfronteerd. Er zijn maar een paar middelen toegelaten, waarvan Nemguard een van de nieuwe producten is.
Van ’t Westeinde ziet hier meer in het investeren in de bodemkwaliteit door bijvoorbeeld de teelt van groenbemesters
en het optimaliseren van de ontwatering.

SCHIMMELS: NOG REDELIJK
De derde grote groep plagen betreft de schimmels. Daar
kan de teler van vaste planten nu nog over een voldoende
aantal goede, breedwerkende middelen beschikken. Door die
breedte van het beschikbare pakket is de kans op resistentie
niet heel groot. Enige zorg is er over een mogelijk verdwijnen van mancozeb. Van ’t Westeinde ziet tegelijkertijd nog
weer nieuwe middelen komen, bijvoorbeeld in de groep van
plantversterkers en basisstoffen, zoals melk, bier en chitosan. “Maar het blijft een groep om de in de gaten te houden.
Er hoeft niet veel te verdwijnen wil er ook in deze groep een
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probleem ontstaan.”
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