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Fliegl-schotelstrooier KDS 140 na eerste seizoen weer schoon
Simon Wieringa in Hellum was
begin deze week bezig met het
schoonspuiten van zijn Flieglschotelstrooier. Hij gebruikt de
machine om compost, vaste mest
en kalk te strooien.
De maatschap Huizinga-Wieringa
in Midden-Groningen heeft een
bedrijf van circa 300 hectare.
Dit jaar is met de Fliegl KDS 140
op ongeveer 70 hectare kalk gestrooid. De KDS 140 is de eerste in
de Benelux.
Wieringa heeft op Agritechnica
2019 in Hannover voor het eerst
kennisgemaakt met de Flieglschotelstrooier. ‘We hebben de
schotelstrooier afgelopen winter
gekocht en er een vol seizoen
mee gedraaid. We zijn heel tevreden over de complete machine.
Met gebruik van een taakkaart
kun je de strooier inzetten voor
precisielandbouw. Hij kan doen,
wat hij moet doen.’ De bediening
van de KDS 140 is via Isobus mooi
compatible met de John Deere
6175R.
Foto: Koos van der Spek

n Biomassaketel vereist nieuwe vergunning

n MOB dient handhavingsverzoeken in

Stikstofprobleem treft glastuinder
TIENKE WOUDA EN JOOST VAN WINSEN

Paprikakwekerij Vink Sion in
Bitgum moet vanwege de stikstofproblematiek de biomassainstallatie legaliseren. Anders moet de
kwekerij een dwangsom betalen.
De provincie Fryslân heeft de
glastuinder dit laten weten nadat
milieuorganisatie Mobilisation for
the Environment (MOB) een handhavingsverzoek bij de provincie had
ingediend. De teler beschikt niet
over een Natuurbeschermingswetvergunning voor de installatie.
Vink Sion dreigt zo als eerste
glastuinbouwbedrijf slachtoffer te
worden van het wegvallen van het
Programma Aanpak Stikstof. ‘Het
probleem is dat hij, net als vrijwel

alle glastuinders in Nederland,
hierdoor compleet is overvallen en
ineens een Natuurbeschermingswetvergunning moet hebben’, zegt
voorzitter Sjaak van der Tak van
Glastuinbouw Nederland.
Net als Vink Sion hebben andere
glastuinders in het verleden geïnvesteerd in biomassa- of houtstookketels. Omdat MOB handhavingsverzoeken aan alle provincies heeft
gedaan, dreigen meer telers onder
glas te worden geconfronteerd met
hetzelfde probleem. Voor volgende
week heeft Glastuinbouw Nederland een overleg met hen ingepland.
Van der Tak: ‘Moeilijkheid is
dat de provincies hier feitelijk het
bevoegd gezag zijn en er nog geen
landelijke afspraken zijn over hoe

Camera’s detecteren bollen
HAN REINDSEN

In het rooiseizoen is er bij de firma
Dogterom Flowerbulbs in het ZuidHollandse Oude-Tonge onderzoek
gedaan naar 3D-camera’s. Hiermee
moet de bolkwaliteit tijdens de
verwerking worden beoordeeld.
Voor het onderzoek werden
bloembollen met een bepaald kenmerk handmatig geselecteerd uit
een geoogste partij. Denk aan peren,
slecht gepelde bollen, mechanisch
beschadigde bollen en bollen met
een gescheurde huid. De controle
bevatte bollen zonder afwijkingen
in klein, middel en groot formaat.
Vervolgens werden met een
gecombineerde kleuren- en 3Dcamera foto’s gemaakt van de bollen. Via deep learning is op de computer een netwerk getraind om de

goede en afwijkende bollen automatisch te detecteren. Om dit netwerk
te trainen, is een grote dataset met
foto’s nodig.
BOLVOLUME
Ook is gekeken of het mogelijk
is om met deze camera’s het bolvolume te bepalen. Het idee is dat
bollen met een gelijk volume in de
broeierij ook leiden tot een gelijkmatigere bloei. Dit zou voordelen
kunnen opleveren bij het oogsten
van de bloemen.
Op basis van de 3D-beelden
is het volume van de bollen berekend en vergeleken met handmatige metingen. De relatie tussen de
handmatige volumebepaling en op
basis van de 3D-beelden was goed.
Eind dit jaar is bekend hoe goed de
dataset zijn werk doet.

om te gaan met de vergunningverlening. We hebben dit aangekaart bij
het ministerie van LNV en pleiten
voor een gezamenlijke aanpak die
werkbaar is voor elke ondernemer
en elke provincie.’
5 MILJOEN EURO
Vink Sion investeerde in 2007
voor 5 miljoen euro in een biomassainstallatie. ‘De gasprijs ging destijds erg omhoog. Het ging om een
duurzame ontwikkeling die ook
economisch interessant was’, verklaart eigenaar Jaap Vink zijn keuze.
De paprikateler had toen alle
vergunningen op orde die voor de
installatie nodig waren, zegt hij.
Negen maanden geleden kreeg hij
een brief van de provincie waarin

staat dat hij de nieuwe vergunning
moet aanvragen. De teler deed dit,
maar de aanvraag werd onontvankelijk verklaard. ‘Het is onmogelijk
om aan de eisen van de provincie
te voldoen’, stelt hij. Zijn installatie
stoot op 28 Natura 2000-gebieden
stikstof uit.
Na aanvankelijk een deadline te
hebben gesteld tot afgelopen vrijdag, geeft Provincie Fryslân Vink
meer tijd om aan te passen. De
handhaving is uitgesteld tot april,
zegt een woordvoerder van de provincie. ‘Oplossing is wellicht kachel
zachter zetten, maar ook intern en
extern salderen, niet fosfaatgebonden, kan.’ Glastuinbouw Nederland heeft de zaak onder aandacht
gebracht van diverse Kamerleden.

Spuiwater versnelt bladval
HAN REINDSEN

Een bespuiting met spuiwater,
afkomstig van luchtwassers in de
varkenshouderij, versnelt de bladval in peer. Dit blijkt uit het driejarige project ‘Innovatief hergebruik
spuiwater in de fruitsector’, meldt
de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO).
Verder verteert het appel- en
perenblad sneller, blijkt uit de metingen van begin dit jaar.
Door de snellere bladvertering
is de ziektedruk van bijvoorbeeld
schurft lager. De laatste waarneming vond op 13 november plaats
bij Conference.
In onbehandelde bomen was
gemiddeld 62 procent van het blad
gevallen. Bij de met spuiwater behandelde bomen lag al gemiddeld

96 procent van het blad op de grond.
Deze bespuiting was uitgevoerd
rond het moment dat de natuurlijke
bladval begon.
Een week na natuurlijke bladval
spuiten was vergelijkbaar met onbehandeld, zo laten de resultaten van
het project zien.
Het object waar op beide momenten was gespoten, gaf weinig
verbetering vergeleken met een keer
spuiten rond de natuurlijke bladval.
Het effect op de bladvertering
wordt begin volgend jaar opnieuw
gemeten. Dezelfde proef wordt ook
uitgevoerd in Wellant en Elstar.
Het onderzoek wordt uitgevoerd
door Delphy en Wageningen University & Research (WUR) Open Teelten
in Randwijk. De proeven worden
gedaan in boomgaarden van twee
fruittelers in Utrecht.

Meer nieuws: bezoek onze site

Zeeuwse bietentelers alerter
op vergelingsziekte

In het zuidwesten is de druk van vergelingsziekte in suikerbieten afgenomen, in
tegenstelling tot de teeltgebieden in de
rest van Nederland. Het IRS denkt dat dit
komt doordat de telers in het zuidwesten
na de flinke aantastingen in 2019 alerter
zijn geweest op een juiste bestrijding. Dit
vertelde gewasbeschermingsspecialist
Elma Raaijmakers tijdens de Suikerbieteninformatiedag 2020 van het IRS, die deze
week online werd gehouden. ‘In het zuidwesten werd vorig jaar op 72 procent van
de percelen minimaal 5 procent aantasting
van vergelingsziekte gevonden. Dat daalde
dit jaar tot 42 procent’, aldus Raaijmakers.

Lijst kleine toepassingen
middelen is geactualiseerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de lijst kleine
toepassingen gewasbeschermingsmiddelen geactualiseerd volgens de geldende
wet- en regelgeving. Dit heeft geleid
tot versie 4.0 van oktober 2020. Deze
geactualiseerde lijst is zoals gebruikelijk
afgestemd met het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen
en biociden (Ctgb). Versie 4.0 vervangt de
eerder gepubliceerde lijst kleine toepassingen 3.0 uit 2018. De lijst is op 11 november
door het ministerie van LNV overhandigd
aan het Ctgb en zal per 1 januari 2021 van
kracht zijn.

Veiling Plantion start
bezorgservice klanten

Bloemenveiling Plantion in Ede start een
bezorgservice voor haar klanten. Het
bedrijf wil zo de logistiek beter regelen in
een tijd dat door corona veel meer digitaal
wordt ingekocht. Plantion richt zich met het
transport in eerste instantie op bezorging in
Nederland, België en Duitsland. In de toekomst verwacht de veiling ook interessant
te kunnen zijn voor kopers elders in Europa.
B&M Koeriers uit Ede voert namens Plantion het transport uit. Naast vrachtwagens
worden ook kleinere bussen ingezet.

