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SAMEN VErdEr MEt 
VErANtwoord GroEN

Om met een geïntegreerde werkwijze meer stap-
pen voorwaarts te kunnen maken, is een verdere 
vergroening van het middelenpakket noodzakelijk. In 
het toelatingsbeleid is hierbij echter nog wel een fikse 
hindernis te nemen. Als het gaat om de acceptatie 
van nieuwe Biorationals, is een sneller traject van 
toelating zeer gewenst. Dit is helaas nog niet mogelijk 
vanwege de stringente Europese wetgeving. 

Een goed initiatief om dit registratie traject te ver-
snellen is de Green Deal, waarin onder andere het 
Ministerie van Economische Zaken, het Ctgb en 
Nefyto hebben samengewerkt. Zo is recent via de 
Green Deal de toelating van NEMguard DE in wor-
tel tot stand gekomen. NEMguard DE is een groen 
middel tegen nematoden dat werkt op basis van 
knoflookextracten. Door de natuurlijke aard laat het 
middel geen residu achter in de wortel, waardoor het 
eenvoudiger is om aan de strenge (residu)normen 
van retailers te voldoen. NEMguard DE past daarom 
perfect in een teeltstrategie die daarop is afgestemd. 

Let wel, groen wil niet zeggen dat het daarom per 
definitie veiliger is in het gebruik. Als teler is het 
daarom raadzaam om alleen groene middelen te 
gebruiken welke zijn getoetst en waarvan onomsto-
telijk is aangetoond dat ze absoluut betrouwbaar zijn. 
Dat geldt zowel voor de werking tegen de ziekte of 
plaag, als ook de zuiverheid, de concentratie en de 
veiligheid voor gewas, mens en milieu. NEMguard DE 
is daarom een belangrijke aanvulling op het pakket 
Biorationals voor telers in de vollegrond. Alleen daar 
waar verantwoord groen past in een geïntegreerde 
aanpak om onze gewassen te beschermen, komen 
we samen verder. 

Harry Salomons, Cropmanager Akkerbouw 
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EErStE ErVAriNGEN 
NEMGuArd BiJ dCG PoSitiEf

“We zijn heel erg geïnteresseerd in duurzame middelen die aan de wens van onze afnemers voldoen. 

NEMguard lijkt een goede kandidaat te zijn”, laat Hendrik Eerkens weten. 

Afgelopen winter, 26 januari 2017 om pre-

cies te zijn, is het biologische nematicide 

en insecticide NEMguard DE in Nederland 

toegelaten voor gebruik in de teelt van peen. 

Nieuw is het middel niet, want Britse peen-

telers passen het al enige jaren met succes 

toe. Vorig jaar zijn ook de eerste positieve 

proefervaringen opgedaan in Nederland, 

onder meer in samenwerking met Hendrik 

Eerkens die werkt voor Agrifirm Plant en 

afzetorganisatie Dutch Carrot Group (DCG). 

Als ervaren rot in het vak heeft teeltbegelei-

der en peen-inkoper Hendrik Eerkens al een vervolg op pagina 2

breed palet aan gewasbeschermingsmidde-

len voorbij zien komen in het wortelgewas. 

Al vanaf 1992 is hij werkzaam bij coöperatie 

Agrifirm en sinds 2008 vertegenwoordigt hij 

ook de peen-afzetorganisatie Dutch Carrot 

Group. Hier regelt hij samen met zijn col-

lega Bram Harpe de inkoop en begeleidt hij 

telers die in poolverband hun product aan 

hen afleveren. “Als handel in peen hebben 

we te maken met afnemers in heel Europa”, 

legt hij bij een rondgang door de vestiging 

in Usquert uit. “Wat ik de laatste jaren tegen-

kom, is een stijgende vraag naar duurzaam 

geteelde producten. De wensen en eisen 

omtrent middelen in de teelt van voedings-

gewassen nemen merkbaar toe”, ervaart 
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Eerkens. “Willen we klanten behouden, dan 

zullen we op die veranderende vraag in 

moeten spelen. Vandaar dat we heel erg 

geïnteresseerd zijn in duurzame middelen 

die aan de wens van onze afnemers vol-

doen. NEMguard lijkt een goede kandidaat 

te zijn. Vandaar dat we als Agrifirm Plant 

vorig jaar samen met Certis dit middel in 

peen zijn gaan beproeven. Wat we hopen 

boven water te krijgen, is dat het middel net 

zo goed presteert als we gewend zijn van 

andere middelen op de markt. Dat zijn er 

inmiddels niet zoveel meer, vandaar dat de 

verwachtingen voor NEMguard hooggespan-

nen zijn.”

Nauwelijks vertakkingen
De eerste proefervaringen die met 

NEMguard in de Nederlandse peenvelden 

zijn opgedaan, zijn al net zo positief als de 

praktijkervaringen in Groot-Brittannië, kan 

hij melden. “Het middel doodt zowel vrijle-

vende wortelaaltjes, wortelknobbelaaltjes 

als cystenaaltjes, zodra ze in aanraking 

komen met het knoflookextract. We heb-

ben vorig jaar in de proeven nauwelijks 

vertakkingen aan de wortels gezien en 

daar gaat het om: een product met een 

goede kwaliteit”, meent Eerkens. “Ook 

heeft het nog een werking op wortelvlieg”, 

vult Certis-adviseur Maarten van der Marel 

aan, die vervolgt met een verdere uitleg. 

NEMguard is dus zowel een nematicide 

als insecticide dat werkt op basis van een 

knoflookextract. In elke kilogram zit 450 

gram werkzame stof en na inzet en wer-

king blijft geen residu achter in de grond of 

in de peen. “Vooral dat laatste argument is 

wat de klanten van de Dutch Carrot Group 

bijzonder aanspreekt en in de advisering 

aan onze telers sturen we daar ook op”, 

aldus Eerkens.

Vocht is belangrijke randvoorwaarde
Certis levert NEMguard als granulaat. Het 

is een middel van natuurlijke oorsprong 

en via het Ctgb toegelaten zowel voor de 

gangbare als de biologische peenteelt. 

“NEMguard heeft nog geen toelating bij 

Skal. We gaan wel proberen om deze op 

de Skal-lijst te krijgen. Het is gewoon toe 

te dienen met gangbare granulaatstrooi-

ers tijdens het zaaien”, legt Van der Marel 

uit. “De adviesdosering is 20 kilogram per 

hectare. Aangezien het belangrijk is dat 

de werkzame stof in een vroeg plantsta-

dium al dicht bij de wortels van de peen 

komt, is de aanwezigheid van vocht in de 

bodem een belangrijke randvoorwaarde. 

Dus dat vraagt om zaaien in een goed 

n

vochtige rug. Wil het granulaat optimaal 

werken, dan is gedurende zes weken na 

de zaai voldoende vocht nodig. Als er 

geen regen valt zal dus beregening na 

toepassing van NEMguard nodig zijn”, 

benadrukt Van der Marel.

“We hebben vorig jaar in de proeven nauwelijks 

vertakkingen aan de wortels gezien en daar gaat het 

om: een product met een goede kwaliteit”, vertelt 

Hendrik Eerkens aan Maarten van der Marel (r).

Gebruikerservaring? 
Scan code!.



Gebruiksgemak staat vaak voorop bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. 

Certis Europe levert de vloeibare formulering Crown MH. Voordeel van vloeibaar 

is dat je snel de gewenste spuitoplossing klaar hebt en veel gemakkelijker kunt 

doseren en verwerken. Dankzij de unieke en heldere oplossing-in-water heb je 

minder last van schuimvorming in de tank van de veldspuit. Kortom, Crown MH 

biedt optimaal gebruiksgemak voor elke teler en loonwerker. Het is verkrijgbaar 

in jerrycans van 15 liter, drums van 200 liter en ook 600 liter IBC-vaten.
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toepassingstijdstip  
MH is cruciaal

ZoNdEr MH GEEN ExPort VAN ZAAiuiEN
Al zolang het middel maleïne-hydrazide 

(MH) op de Nederlandse markt verkrijgbaar 

is, past akkerbouwer Pieter Molenaar 

uit Stad aan 't Haringvliet de bekende 

kiemregulator toe in de teelt van zaaiuien. 

“Zou MH er niet zijn, dan zou ik de 

uien met buitenluchtventilatie niet langer 

kiemvrij kunnen bewaren dan hoogstens 

tot eind december.” Ook inkoper Jan 

van Strien van PPA uit Dirksland, vaste 

afnemer van zijn bewaaruien, moet er 

niet aan denken dat het middel ooit van 

de markt zou verdwijnen. “Dan kunnen 

we als handel de export van zaaiuien wel 

schrappen.”

Ook als het mes de uien in de lengterichting splijt ontbreekt, dankzij MH, elk teken van kieming, laat Jan van 

Strien hier aan Pieter Molenaar zien.

In een volledig gevulde bewaarcel liggen 

de 750 ton zaaiuien van het ras Donna er 

prachtig bij, goudgeel en nog zeer stevig in 

de rokken. Het is dan al februari en dankzij 

relatief koude januari dagen heeft Molenaar 

de producttemperatuur in de cel met 

buitenluchtventilatie op een ideale 5 graden 

Celsius kunnen houden. Op de keurig vlak 

gestreken hoop, en zo te zien exportwaardig 

product, speurt inkoper Van Strien naar 

enkele van de kleinste exemplaren. Als hij ze 

bij elkaar geraapt heeft, gaat het mes erin. 

Eerst dwars door de rokken en daarna in de 

lengterichting van kop tot wortelpunt. Bij de 

dwarsdoorsnede is bij elke bol in het hart 

nog geen spoortje geelverkleuring te zien, 

constateert de handelaar tevreden. Ook als 

het mes de uien in de lengterichting splijt, 

rust in de cel
Dat de uien er in de wintermaanden nog zo 

mooi rustig bij liggen is volledig te danken 

aan de kiemregulator MH. En natuurlijk ook 

dankzij de vakkundige toepassing van het 

middel door de ervaren teler die jaarlijks 

tussen 10 en 30 hectare bewaaruien op het 

210 hectare tellende akkerbouwbedrijf teelt. 

Molenaar herhaalt het hoofdrecept nog maar 

eens als gesneden koek: spuiten als de eerste 

pijpen gaan strijken. Daarbij moet je ook op de 

weersomstandigheden letten; na het spuiten 

moet het minstens 10 uur droog blijven. “Het 

is altijd het meest cruciale moment in de teelt 

van bewaaruien”, benadrukt de teler. 

MH ook in 2018?
De hamvraag op het moment van het bezoek 

is echter: is MH ook nog beschikbaar voor 

het jaar 2018? Boven het middel hangt dan 

het zwaard van Damocles. De Europese 

Commissie heeft namelijk voorgesteld de 

vervolg op pagina  4

Crown MH, vloeibaar gemak

ontbreekt elk teken van kieming. Conclusie: 

ze kunnen gerust nog een paar maanden 

blijven liggen. 
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LAtitudE, dé ZAAdoNtSMEttEr tEGEN tArwEHALMdodEr
Begin dit jaar heeft Mitsui & Co., Ltd., 

de moederorganisatie van Certis Europe, 

de wereldwijde vertegenwoordiging van 

het zaadontsmettingsmiddel Latitude 

overgenomen van Monsanto Company. In 

Nederland is het middel dé bestrijder van 

de tarwehalmdoder in granen. 

“Zonder MH kunnen we als handel de export van zaaiuien wel schrappen.”

Latitude is het enige middel voor de bestrij-

ding van de ziekte tarwehalmdoder in 

de graanteelt. Veroorzaker hiervan is de 

bodemschimmel Gaeumannomyces grami-

nis var tritici. De ziektesymptomen bestaan 

uit een zwartgekleurde aantasting van de 

wortels, waardoor er een klein wortelstel-

sel overblijft. Slechte uitstoeling en groei, 

witte en lege aren zijn het gevolg. Het 

sterke fungicide Latitude reduceert deze 

ziektesymptomen. Dat resulteert in een aan-

zienlijke  opbrengstverhoging  en  kwaliteits-

verbetering van het graangewas. Certis is 

bijzonder blij met de nieuwe aanwinst in het 

middelenpakket, want het past uitstekend 

in het strategische zaadbehandelingsport-

Latitude past in strategische 
zaadbehandelingsportfolio

folio. Al sinds 15 jaar heeft Certis Europe 

een complete productenlijn in zaadbehan-

delingsmiddelen, zowel voor toepassing in 

granen als in groenten. De laatste jaren 

heeft de Japanse moederorganisatie Mitsui 

& Co., Ltd. sterk geïnvesteerd in het onder-

zoekscentrum voor zaadbehandeling Japan 

Agro Services, dat in Frankrijk gevestigd is. 

Met de huidige overname van Latitude heb-

ben Mitsui & Co., Ltd. en Certis Europe hun 

positie in de wereld van zaadbehandelingen 

enorm versterkt. 

actieve stof MH wederom toe te laten, mits 

het echter aan enkele voorwaarden voldoet. 

Om dit te realiseren is extra onderzoek door 

de fabrikanten nodig en dat vereist tijd. Naar 

verwachting zal dit zeker nog tot einde 2017 

duren voordat dit volledig is afgerond. 

Zonder MH groot probleem
Van Strien en Molenaar kunnen momenteel 

alleen maar duimen dat de toelatingshouders 

de toelating tijdig voor elkaar zullen boksen. 

“Zonder MH hebben we een groot probleem. 

Telers kunnen de uien dan hoogstens tot 

eind december zonder inwendige kiem 

bewaren. Bewaren in een koelcel bij 1 graad 

Celsius is een alternatief, maar daar verleng 

je de bewaarduur hoogstens een maand 

mee”, weet Van Strien uit ervaring. Wanneer 

we na de maand december niet meer 

kunnen exporteren, gaat dat Nederland een 

behoorlijke tol kosten, zowel in euro’s als 

in werkgelegenheid meent hij stellig. “We 

kunnen in het beste geval tot januari uit 

de luchtkoeling leveren, maar dan is de ui 

absoluut niet meer te exporteren. Ze zijn 

daarna te lang onderweg om kiemvrij op de 

bestemming aan te komen.  Mechanische 

koeling heeft maar een gering voordeel: 

ze zijn dan wel wat langer te bewaren, 

maar als ze eruit komen, moeten ze binnen 

een week opgegeten worden. Maandelijks 

exporteren we als sector tienduizenden 

tonnen bewaaruien tot ver in juni naar 

alle uiteinden van de wereld. Aan die 

bedrijvigheid komt bij het wegvallen van MH 

dan abrupt een eind.” 

vervolg van pagina 3
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ViruSPrEVENtiE: AANPASSEN AAN PLAAtSELiJkE 
oMStANdiGHEdEN
Het nuchtere verstand blijven gebruiken en 

je afvragen of dat wat je gebruikt  daadwer-

kelijk noodzakelijk is. Dat is de werkwijze 

die Bastiaan de Winter uit Noordbroek han-

teert bij de virusbestrijding in pootgoed. De 

plaatselijke (weers)omstandigheden,  ziek-

tedruk en grondsoort zijn voor hem bepa-

lend voor de noodzaak van inzet van mid-

delen. “Gemiddeld pas ik behoorlijk minder 

luizenmiddel en Olie-H toe dan het advies”, 

laat de pootgoedteler weten. 

De Winter is als pootgoedteler altijd zeer 

gemotiveerd om de teelt van dit belangrijke 

gewas op zijn landbouwbedrijf aan te scher-

pen. Vooral omdat de omstandigheden niet 

altijd even optimaal zijn. Zo heeft hij op het 

ruim 100 hectare tellende bedrijf te kampen 

met sterk uiteenlopende grondsoorten. Het 

bedrijf in Noordoost-Groningen ligt in een 

gebied met relatief weinig pootaardappelen 

en veel grasland. Die combinatie maakt dat 

de luizendruk  gemiddeld wat hoger is dan 

in de meer pootgoed-intensieve teeltgebie-

n

“Gemiddeld pas ik behoorlijk minder luizenmiddel en Olie-H toe dan het advies”, laat Bastiaan de Winter (r) weten.

den. Om eventuele problemen zo goed 

mogelijk te kunnen tackelen, voorziet hij 

zich van zoveel mogelijk kennis over rasei-

genschappen en plaagbestrijding. Wat daar 

ook aan bijdraagt, is zijn deelname aan de 

Pootaardappelacademie Groningen. 

Aanpak verschilt per regio
Bij een inventarisatie onder de aangesloten 

pootgoedtelers, kwam naar voren dat over 

viruspreventie nog de nodige kennisbehoefte 

bestaat. “Tijdens die inventarisatie is aan de 

leden van de academie gevraagd welke mid-

delen ze gebruiken, hoeveel en wanneer. Dat 

hebben we met z’n allen geëvalueerd en met 

de uitkomst daarvan zijn telers in het daarop-

volgende seizoen aan de slag gegaan. Het valt 

hierbij op dat de aanpak van virus sterk per 

regio verschilt, simpelweg omdat de omstan-

digheden sterk variëren. Dat versterkt het 

idee dat je een virusbestrijding vooral moet 

inrichten op je eigen bedrijfssituatie. Onze 

eigen strategie is altijd geweest: hoe kunnen 

we het probleem de baas? Een belangrijke 

maatregel is de frequentie van het spuiten. Wij 

hebben daarbij gekozen voor korte intervallen 

met zo weinig mogelijk middel. We zien goede 

resultaten, alleen deze aanpak is heel erg 

bewerkelijk”, ervaart De Winter. 

Vroeg starten met luizenaanpak
“We beginnen elke bespuiting relatief vroeg 

in het seizoen, ook afhankelijk of bij het poten 

wel of geen luizenmiddel is toegediend”, ver-

volgt de pootgoedteler zijn uitleg. “De voort-

durende bescherming en herhaling moet het 

werk doen. Daarbij bouwen we de dosering 

langzaam op, met de groei van het jonge blad 

mee. Wanneer de situatie het toelaat – de 

luizenvangbakken blijven leeg – dan slaan 

we ook wel eens een bespuiting over. Zijn 

de vangbakken continu vol, dan passen we 

het aantal bespuiting aan en gaan we over op 

volle dosering of inzet van een luizendoder. 

Je moet nuchter blijven nadenken”, lacht De 

Winter. “Per seizoen behandelen we het poot-

goedgewas  ongeveer tien keer met Olie-H 

met daaraan toegevoegd een luizenmiddel. 

Dat is dan meestal tot en met de derde of 

vierde week van juli. Ik mag zeggen dat we 

redelijk succesvol zijn in deze strategie. In de 

nateelt lukt het om geen virusaantasting  te 

krijgen. Het sterkt je in de gedachte dat je 

goed bezig bent. Dat is dus niet altijd hetzelfde 

spuiten, maar continu aanpassen aan de 

omstandigheden. Voor zover je die in de hand 

hebt natuurlijk”, benadrukt De Winter.

Veel kennisbehoefte
over virusbestrijding
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StAP Voor StAP NAAr EEN duurZAMErE 
AkkErBouw
Vergroening is vandaag de dag een hot 

item in de landbouw. Nieuwe Biorationals, 

bestaande uit biopesticiden, feromonen, 

natuurlijke vijanden en biostimulanten, 

kunnen hieraan een goede bijdrage 

leveren. Dat is de mening en ervaring van 

Jan Mostert, portfolio lead bij Certis Europe. 

“Onze uitdaging is een consistente en 

betrouwbare werking van deze Biorationals 

te bieden.” Met een middel als NEMguard 

DE is al een belangrijke stap voorwaarts 

gezet naar een nog duurzamere akkerbouw.

“Onze uitdaging is een consistente en betrouwbare werking van deze Biorationals te bieden,” stelt Jan Mostert, 

portfolio lead bij Certis. 

“In de glastuinbouw hebben we met 

Biorationals in combinatie met chemische 

gewasbescherming de laatste jaren al goed 

en betrouwbaar werkende teeltsystemen 

opgebouwd. De volgende uitdaging is om 

deze stap ook naar andere gewassectoren 

uit te breiden, legt Mostert zijn ervaringen 

uit. Om dit proces te versnellen is in 2014 

de Green Deal gestart. De Green Deal, 

ondertekend door overheid, bedrijfsleven en 

belangenbehartigers als LTO en Natuur en 

Milieu, beoogt een eenvoudiger toelating van 

Biorationals in de landbouw en tuinbouw. 

“Binnen het project zijn Biorationals 

gedefinieerd als laag-risicomiddelen van 

natuurlijke oorsprong. Daarbij gaat het 

om planten, dieren, micro-organismen of 

bepaalde mineralen of nagemaakte middelen 

die identiek zijn aan de natuurlijke stof en een 

laag risico hebben voor mens, dier, milieu 

en niet-doelwitorganismen”, somt Mostert 

op. Een toenemend gebruik van dit soort 

middelen draagt bij aan de verduurzaming van 

de gewasbescherming. Certis heeft het middel 

NEMguard DE ingebracht in dit proces. Nu is 

recent dit biologische middel, een nematicide 

en insecticide, in Nederland toegelaten in de 

teelt van wortelen en dankzij dit Green Deal-

proces relatief snel gerealiseerd.

n

Hard facts
“Bij de ontwikkeling van gewasbeschermings-

middelen realiseren we ons terdege, dat de boer 

leeft van de opbrengst van zijn akker. Daarom 

moeten we de werking van onze middelen goed 

begrijpen om ze zo betrouwbaar mogelijk in de 

praktijk te kunnen introduceren. Dat betekent 

dat we altijd in het laboratorium beginnen met 

uitgebreide testen om precies na te gaan wat 

de werkzame stof doet op een belager. Bij 

gunstige uitslagen gaan we het middel testen 

onder semi-praktijkomstandigheden. Dat wil 

zeggen een plant in een bak met grond laten 

groeien om zo de buitensituatie te simuleren 

onder gecontroleerde omstandigheden. Dan 

krijg je alvast redelijk betrouwbare gegevens, 

de zogenaamde hard facts. Pas dan gaan we 

naar de proefvelden buiten”, legt Mostert de 

stappen uit. “Van NEMguard DE weten we 

dat het product een goede werking heeft op 

aaltjes, mits de grond voldoende vochtig is. 

Door het middel netjes rond het wortelzaadje 

toe te dienen, beschermen we het kiemende 

zaad en zorgen zo voor een mooi eindproduct. 

Dat is belangrijk, want het gaat hier om de 

boterham van de boer.” 

Meten is weten
Kijkend naar de toekomst benadrukt Mostert 

dat Certis een voorloper wil blijven op het 

gebied van Biorationals. “Net als bij gangbare 

chemische middelen, moeten we bij het op 

de markt brengen van deze middelen, wel 

kritisch blijven. Ook hier geldt: meten is weten! 

Wij onderzoeken daarom ook mogelijkheden 

om Biorationals te combineren of af te 

wisselen met gangbare middelen. Als we 

aan het einde van het teeltjaar de boer een 

veilige teelt kunnen bieden met minder residu 

of minder resistentierisico van ziekten en 

plagen, dan gaan we stap voor stap op weg 

naar een steeds duurzamere akkerbouw”, 

stelt de portfolio lead tevreden vast.

Biorationals zijn producten 

met een laag risico voor mens 

en milieu, met meestal geen 

maximaal residu level (MRL) en 

van natuurlijke oorsprong.

Biorationals
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ZowEL PHytoPHtHorA ALS ALtErNAriA BEStriJdEN
Agriwerk, het akkerbouw- en loonwerkbedrijf 

van Ron Peters ligt letterlijk onder de rook 

van aardappelverwerker Peka Kroef in 

Odiliapeel. Vandaar dat de helft van zijn 

aardappelareaal van 80 hectare is ingevuld 

met de teelt van koelvers-aardappelen. Om 

het gewas vrij van Phytophthora en Alternaria 

te houden, gebruikt hij steevast het middel 

Valbon. “Valbon geeft me, als een van de 

weinig beschikbare phytophthoramiddelen, 

de mogelijkheid om al vanaf opkomst het 

gewas met mancozeb te behandelen.”

Belangrijk hulpmiddel is 
het boerenverstand

Het areaal koelvers-aardappelen in het 

bouwplan van Peters betreft 40 hectare van 

het alom bekende ras Hansa. De andere 40 

hectaren zijn ingevuld met fritesaardappelen 

van de rassen Challenger en Zorba voor 

Lamb Weston / Meijer en het ras Miranda 

voor Aviko. Hij levert de oogst in zijn geheel 

af-land, heeft geen bewaring en dus ook geen 

zorgen op dat punt. Waar wel veel aandacht 

naar uitgaat, is de gewasverzorging. Hierin 

is Agriwerk sterk gespecialiseerd dankzij de 

loonwerktak. In de aardappelteelt gaat de 

meeste tijd en aandacht uit naar de bespuiting 

tegen Phytophthora. “De laatste jaren is echter 

ook Alternaria steeds meer een ziekte om 

in de gaten te houden”, aldus Peters. Dat is 

tevens een van de redenen waarom hij al jaren 

achtereen  het middel Valbon inzet. “Valbon 

heeft een goede werking tegen Alternaria 

en enigszins op knolphytophthora”, weet 

de ondernemer uit eigen ervaring. De extra 

werking tegen Alternaria is te danken aan 

de werkzame stof mancozeb in het middel. 

Valbon geeft mij, als een van de weinig 

beschikbare phytophthoramiddelen, de 

mogelijkheid om al vanaf opkomst het gewas 

met mancozeb te behandelen. Dat begint dan 

met Valbon Start. “Valbon Start is herkenbaar 

aan de groene zak. Hier kun je de eerste zes  

bespuitingen mee starten om alvast weerstand 

tegen Alternaria op te bouwen”, weet Peters. 

Daarna is de  gewone Valbon uit de witte zak 

in te zetten. 

Boerenverstand als belangrijk hulp-
middel
Om het juiste spuitmoment te bepalen, 

maakt hij onder meer gebruik van een BOS-

programma en krijgt hij ondersteuning van 

Agrifirm-adviseur John Albers. Maar een 

nog belangrijker hulpmiddel is het eigen 

boerenverstand, lacht Peters. “Je moet ook 

altijd zelf de weersomstandigheden goed in de 

gaten houden en zelf het gewas ingaan om met 

eigen ogen de ziektedruk te bepalen. Vorig jaar 

was dat echt  nodig na die hevige regenval in 

juni. Het was een kwestie van scherp blijven 

en vooral frequent spuiten, voor zover dat 

kon uiteraard, want soms was het land haast 

onbegaanbaar.” In het seizoen start Peters met 

de eerste bespuiting net voordat de planten 

in de rij elkaar beginnen te raken. Voor het 

spuitwerk heeft hij de beschikking over een 

moderne getrokken veldspuit, een Amazone 

UX 5200 met spuitboom van 33 meter met 

gps-sectieafsluiters. Dat past uiteraard ook bij 

een op gewasbescherming gespecialiseerd 

loonwerkbedrijf. De spuitbomen zijn voorzien 

van Agrotop highspeed A 110-025-doppen. 

“Het mooie van deze doppen is dat ze een 

goede indringing van het middel in het 

aardappelgewas geven. Dat komt ook doordat 

ze naast de gewone straal, ook een achterwaarts 

gerichte straal hebben en daardoor komt 

het middel tot diep in het bladerdek”, leert 

Peters. Dat komt volgens hem de bedekking en 

daarmee de werking zeker ten goede. n

“Valbon geeft mij, als een van de weinig beschikbare phytophthoramiddelen de eerste mogelijkheid om al vanaf opkomst het gewas met mancozeb te behande-

len,” ervaart Ron Peters.
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kuG-rEGELiNG iS wENS VAN dE SECtor 
Via de regeling Kleine Uitbreiding 

Gewasbeschermingsmiddel (KUG) is het 

etiket van een toegelaten middel sinds 

2012 met een vereenvoudigde proce-

dure uit te breiden voor gebruik in kleine 

gewassen. Aangezien hierbij geen aanvul-

lend onderzoek plaatsvindt naar gewasvei-

ligheid, legt dit een extra verantwoorde-

lijkheid bij de eindgebruiker. “Voer altijd 

eerst een proefbespuiting uit, in het bij-

zonder met herbiciden”, raadt technisch 

adviseur Fokke Smit telers daarom aan.

Alert blijven bij middel 
met een kuG-toelating

C o l o f o n 
Gegrond Nieuwsbrief van Certis Europe B.V. voor de 

Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt.

Certis biedt systeemoplossingen voor milieubewuste, 
geïntegreerde gewasbescherming. De onderneming 
levert de kennis en de producten, zoals biologische 
en chemische middelen. Certis ondersteunt hiermee 
telers van specialistische, hoogwaardige gewassen bij 
de ontwikkeling van een gezonde en duurzame teelt.

Postbus 1180 3600 BD Maarssen
Safariweg 55 3605 MA Maarssen
T +31(0)346 29 06 00 F +31(0)346 55 22 74
E info@certiseurope.nl www.certiseurope.nl

Technisch adviseur akkerbouw Noord
Fokke Smit 
06-13649195, fsmit@certiseurope.nl 
Technisch adviseur akkerbouw Zuid
Harry Hansma 
06-53700683, hansma@certiseurope.nl 
Maarten van der Marel
06-41611140, vandermarel@certiseurope.nl 

“De KUG-regeling is het enige beschikbare instrument om de toelating van een middel op relatief eenvoudige 

wijze uit te breiden”, merkt Hans de Keijzer op.

“Sinds de KUG-regeling van kracht is, maken 

we hier dankbaar gebruik van”, zegt Fokke 

Smit, technisch adviseur bij Certis. Door de 

sterk opgelopen kosten voor onderzoek is 

het in veel gevallen niet rendabel om uit-

gebreid onderzoek te verrichten in kleine 

gewassen. De KUG-regeling repareert dat 

in zekere zin. Hierbij wordt het dossier van 

een bestaande toelating in één of meerdere 

hoofdteelten als uitgangspunt genomen. 

Aanvullend onderzoek naar de werkzaam-

heid en veiligheid van het middel is dan niet 

nodig. Dat maakt de procedure een stuk 

goedkoper. Een strikte voorwaarde is wel 

dat het om een zelfde behandelingswijze, 

frequentie en dosering moet gaan. 

Bo-Akkerbouw blij met regeling 
Hans de Keijzer, onder meer coördinator 

effectief middelenpakket akkerbouw bij 

Brancheorganisatie Akkerbouw, is blij met 

de regeling. “Het is het enige beschikbare 

instrument om de toelating van een middel 

op relatief eenvoudige wijze uit te breiden”, 

merkt hij op. “De schoen wringt alleen nog 

als het gaat om de areaalgrenzen voor 

het begrip kleine gewassen. In Nederland 

liggen die grenzen op 5000 hectare voor 

open teelten en op 1000 hectare voor 

bedekte teelten. In de meeste andere 

landen liggen die grenzen veel hoger. 

Bij aanvraag voor gewassen met een 

gezamenlijk areaal is bij overschrijding 

van die grens alsnog een uitgebreide 

toetsing nodig. Dat kan kostbaar aanvullend 

onderzoek noodzakelijk maken.” Volgens 

De Keijzer heeft de areaalgrens voor de 

akkerbouw nog geen noemenswaardige 

beperkingen opgeleverd, al sluit hij niet uit 

dat dit in de toekomst wel het geval kan 

worden.

risico en verantwoordelijkheid liggen 
bij teler
Certis heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten 

en een flink aantal KUG-toelatingen kunnen 

realiseren, ga naar http://www.certiseurope.

nl/producten/overzicht-kug-toelatingen.html. 

Ook nu zitten er aanvragen in de pijplijn. 

“Wat ik graag wil benadrukken, is dat zowel 

telers als voorlichters alert moeten blijven 

als het om middelen gaat met een KUG-

toelating. Immers, voor zo’n toelating heeft 

geen aanvullend onderzoek plaatsgevonden 

naar de gewasveiligheid. Voer daarom altijd 

eerst een proefbespuiting uit. Wij merken 

dat telers en hun adviseurs daar niet altijd 

bij stilstaan, terwijl de verantwoordelijkheid 

volledig bij de teler ligt.” n

Gegrond


