T E E LT V E R B E T E R I N G

Hoe houd je als teler
je gewas gezond?
Bodem, bemesting en
gewasbeschermingsmiddelen spelen hierin
een belangrijke rol. Een
uitgekiende strategie is
nodig om zorgvuldig om
te gaan met vooral de
gewasbeschermingsmiddelen. Alleen dan lukt
het om een voldoende
breed middelenpakket in
stand te houden.
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Gewasbescherming is meer dan het
gebruik van chemische middelen.
Het is een verzamelwoord voor alles
wat we doen om het gewas te beschermen tegen ziekten en plagen.
Gewasbescherming is veel meer dan
het bestrijden van plagen, het is
eigenlijk een totaalplan om te voorkomen dat planten ziek worden.
Door de planten sterk te maken,
worden ze minder vatbaar voor
schimmels en andere belagers. De
zogenoemde gewasbeschermingsmiddelen (medicijnen) gebruiken we
alleen als de planten ziek zijn. Het is
dus van belang dat we deze medicijnen wel behouden in het pakket. De
beste manier om dit voor elkaar te
krijgen, is ervoor zorgen dat we de
medicijnen niet onnodig gebruiken.

TOTAAL PAKKET
Voorkomen dat een plant ziek
wordt, is eigenlijk een totaalpakket aan maatregelen dat de hele

teelt omvat. Het begint al met het
gebruik van vitaal plantmateriaal
en netjes onder de goede omstandigheden planten. Hierna zorgt een
verantwoorde onkruidbestrijding
voor een snelle doorgroei, waardoor
er minder groeistagnaties zijn die
een grotere gevoeligheid voor ziekten veroorzaken. De zogenoemde
lagedoseringsystemen zijn niet echt
een manier om de plant krachtig
door te laten groeien, dus wees
hier terughoudend mee. Een evenwichtige bemesting hoort ook tot
de maatregelen die een weerbare
plant maken. Hierbij gaat het om
de verhoudingen tussen de elementen. Ook de bodemstructuur en de
grondbewerkingen zijn maatregelen
die de gewassen beschermen tegen
ziekten.
Gewasbescherming is ook het gebruik van bladbemesting. Dat kan
in principe al met het toevoegen van
Bitterzout en eventueel wat ureum
aan de spuitvloeistof. Hiernaast zijn
er tal van bladbemestingsmixen die
allemaal tal van sporenelementen
bevatten, die voor de plant van belang zijn. Bedenk wel dat een groot

deel van de bladbemesting eigenlijk
puur bedoeld is om het gewas harder te maken en hierdoor weerbaarder tegen schimmel en sommige
insecten. Ureum zorgt ervoor dat
de plant actief blijft en via de grond
de sporenelementen beter kan opnemen. De toevoegingen komen dus
bij de basis en niet in plaats van.

SPUITEN
Zelf als alles perfect gaat, kan een
plant ziek worden. Voor deze gelegenheden is een medicijn nodig. Het
blijft dus enorm belangrijk om deze
beschikbaar te houden. De mensen
die vechten voor het behoud hiervan, willen niet zoveel mogelijk
gebruiken, maar ze beschikbaar
houden voor calamiteiten. Op dit
moment is het zo dat de meeste
telers de bladbemesting aan de
‘normale’ bespuiting toevoegen. Het
moet zo worden dat de bladbemesting de standaard wordt en dat daar,
alleen als het nodig is, een medicijn
(gewasbeschermingsmiddel) aan
wordt toegevoegd. Misschien nog
een lange weg, maar er zijn echt al
telers die hier erg ver mee zijn.
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