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BIJBLIJVEN 

Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in een 
razendsnel tempo op, zo ook in de wereld van 
gewasbescherming. Iedereen die hier dage-
lijks mee aan de slag gaat, zal dit ongetwijfeld 
beamen. Bijblijven is dan ook een belangrijk 
motto. Dat kan onder andere door het bij-
wonen van vakbeurzen zoals bijvoorbeeld 
de aanstaande PotatoEurope in Emmeloord, 
maar ook door het lezen van vakliteratuur 
en nieuwsbrieven zoals deze kersverse uit-
gave van Gegrond. Dit keer besteden we 
volop aandacht aan vertrouwde producten 
die het mogelijk maken een teelt van begin 
tot eind te doen slagen. Om vertrouwde 
producten zo lang mogelijk voor de sec-
tor te behouden is niet altijd even gemak-
kelijk. Onvoorspelbaarheid van overheidsbe-
sluiten bij herbeoordelingen maken dat de 
beschikbaarheid van betrouwbare middelen 
plotseling niet meer zo vanzelfsprekend is. 
Dat de komende jaren meer aandacht komt 
voor verdere vergroening is door sprekers 
als Jan Mostert duidelijk voor het voetlicht 
gebracht op de Certis Relatiedag 2017. De 
term Biorationals zullen we de komende jaren 
vaak tegen gaan komen! Opvallend is in elk 
geval dat de ontwikkeling van duurzame mid-
delen naast conventionele gewasbescherming 
inmiddels een belangrijke plaats heeft ingeno-
men. Tot slot leest u in deze uitgave dat Certis 
haar positie in zaaizaadontsmetting verder 
heeft verstevigd door overname van het mid-
del Latitude, de basis voor opbrengstzekerheid 
in granen. Conclusie: bijblijven door vernieu-
wing is van groot belang voor een gezonde 
visie op de toekomst. 

Harry Salomons, Cropmanager Akkerbouw 
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“We gaan de Cropfog ook inzetten voor het gassen van het veelgebruikte middel Gro Stop Fog. Deze combi-

natie is zeer brandveilig”, laat Jozef Backx enthousiast weten.

Jozef Backx van Profytodsd uit Emmeloord 

hoef je niets meer uit te leggen als het gaat 

om kiemremming in aardappelen. Als ervaren 

teeltadviseur akkerbouw en loongasser is hij 

een autoriteit op dit gebied. Stel hem één 

vraag over kiemremming en voor je het weet 

krijg je een complete cursus. “Belangrijk bij 

gassen zijn de vorming van fijne druppels, een 

goede verdeling door de hoop en brandvei-

ligheid. Met de nieuwste apparatuur als de 

Electrofog en Cropfog is prima aan die eisen 

te voldoen”, leert hij. 

“Chloorprofam is anno 2017 nog steeds de 

meest gebruikte werkzame stof voor kiemrem-

ming in aardappelen”, steekt Backx van wal, na 

de vraag over de huidige stand van zaken bij de vervolg op pagina 2

kiemremming van consumptieaardappelen. “Bij 

het inschuren starten met een vloeibaar chloor-

profam bevattend middel als Gro Stop Ready 

is effectief en rendabel voor het gros van de 

bewaaraardappelen. Het heeft een lange werking 

en kan aardappelen tot begin juli kiemvrij houden, 

zonder aanvullende behandelingen. Uiteraard zijn 

goede bewaaromstandigheden als handhaving 

van een constante bewaartemperatuur en het 

vermijden van condens heel belangrijk. Sommige 

rassen met een gevoelige schil kunnen na toepas-

sing van een vloeibaar middel als Gro Stop Ready 

last krijgen van huidaantastingen. Toch zijn ook 

deze rassen met chloorprofam te behandelen, 

maar dan enkele weken na inschuren als de huid 

droog en beter afgehard is. Dan komt het gassen 

om de hoek kijken, zoals met Gro Stop Fog.”

    BRANDVEILIG EN NAUWKEURIG  

 EN APPARATUUR
 GASSEN MET DE JUISTE MIDDELEN
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Brandveilig werken
“Een goede druppelverdeling is zeer belang-

rijk bij het gassen”, doceert Backx verder. “In 

de praktijk gaat het hiermee nogal eens fout. 

Met de nog veelgebruikte Swingfog is een 

goede verdeling mogelijk, maar kan ook veel 

misgaan. Telers met weinig geduld schroeven 

vaak de grootste nozzle in het apparaat. Dan 

verloopt de gasbeurt sneller, maar is de drup-

pelverdeling veel slechter. Grove druppels 

laten zich minder goed door een partij aard-

appelen verdelen.” Nog zo’n aandachtspunt 

bij dit apparaat is brandgevaar, stipt Backx 

aan. “Al meer dan tien jaar gassen wij niet 

meer binnen in de schuur met de Swingfog. 

Het apparaat produceert hitte en in combi-

natie met ontvlambare middelen, ligt brand 

zo op de loer. De laatste jaren schakelen we 

daarom steeds meer over op brandveiligere 

apparaten. 

Cropfog maakt hele fijne druppels 
Twee voorbeelden daarvan zijn de Electrofog 

en de Cropfog. De Electrofog hebben we al 

een tijdje in huis en werkt naar volle tevreden-

heid. Deze maakt hele fijne druppels, bijna 

mist, van het hiervoor geschikte middel Gro 

Stop Electro en zorgt voor een optimale mid-

delverdeling in de hele bewaarcel. Gro Stop 

Electro heeft eveneens een hoger gehalte 

n

werkzame stof, waardoor langere interval-

len tussen de gasbeurten mogelijk zijn en je 

kunt een grotere tik uitdelen wanneer kiemen 

loskomen. Dan werken we sinds kort ook met 

een apparaat van Britse makelij, de Cropfog”, 

laat hij trots zien op het bedrijf in Emmeloord. 

“Deze hebben we op verzoek van Certis naar 

Nederland gehaald. Nu ken ik de Cropfog 

al langer, want ik heb deze jaren geleden 

al volop in werking gezien in Engeland. Een 

groot loongasbedrijf aldaar heeft dit apparaat 

zelf ontwikkeld. Het is in staat hele fijne drup-

pels te maken, en dat gecombineerd met een 

zeer hoge capaciteit. We gaan de Cropfog nu 

ook inzetten voor het gassen van het veelge-

bruikte middel Gro Stop Fog. De combinatie 

Gebruikerservaring? 
Scan code!.

POTATOEUROPE 2017: ONTMOET QUICKDOWN EN CROWN MH
Op 13 en 14 september aanstaande 

vindt in Emmeloord weer de jaarlijkse 

aardappelbeurs PotatoEurope plaats. 

Uiteraard is Certis hierbij ook van de 

partij. Het beursthema Potatoes feed/meet 
the World sluit naadloos aan op wat onze 

teeltadviseurs in een demoveld zullen 

presenteren. Een ontmoeting met twee 

doeltreffende middelen die de teelt van 

aardappelen op een hoger plan brengen: 

Quickdown en Crown MH.

Praktijkgerichte proeven 
op PotatoEurope

“In het demoveld willen we de bezoekers van 

PotatoEurope graag wijzen op de langzame 

en daarmee juist doeltreffende werking van 

het loofdoodmiddel Quickdown. Het grijpt na 

toediening in op de aanmaak van chlorofyl in 

het blad. Daarmee krijgt de plant als het ware 

het signaal: ik moet afrijpen. Positieve gevolgen 

daarvan zijn een betere afharding van de schil, 

sneller loslaten van de stengels bij de oogst 

en geen kans op naveleindrot. Wanneer je een 

groen gewas met het goede onderwatergewicht 

doodspuit met een middel als diquat, dan 

kan het onderwatergewicht soms dalen. Pas 

je echter Quickdown toe, dan voorkom je 

dit”, weet technisch adviseur Fokke Smit uit 

praktijkervaringen. Dan komen in een ander 

demoveld twee blokken aan proeven te liggen 

met het vloeibare Crown MH, vervolgt zijn 

collega Maarten van der Marel. “Hierin willen 

we aantonen dat de werking van het middel 

tweeledig is: kiemremming én opslagbestrijding. 

Deze eigenschappen zijn de laatste jaren niet 

alleen interessant voor de consumptieteelt, ook 

in de zetmeelteelt en die van dubbeldoelrassen 

neemt de belangstelling in rap tempo toe. In 

het consumptieblok liggen de rassen Fontane, 

Markies, Challenger en Folva. Het andere blok 

hebben we ingepoot met de zetmeelrassen 

Seresta, Sarion, Supporter en het dubbeldoelras 

Novano. Behalve dat we de goede werking 

van Quickdown en Crown MH willen aantonen, 

gaan we op PotatoEurope ook graag in gesprek 

met de bezoekers over hun gebruikservaringen 

en beantwoorden we vragen. Dat sluit immers 

Op PotatoEurope 2017 gaan we graag in gesprek 

met de bezoekers over hun gebruikservaringen met 

Quickdown en Crown MH, laten Fokke Smit (r) en 

Maarten van der Marel weten. 

mooi aan op het thema Potatoes feed/meet the 

World”, lacht de teeltadviseur. n

van Cropfog en het bijbehorende middel is 

zeer brandveilig. Het mooie van de Cropfog is 

dat je heel nauwkeurig de temperatuur en de 

dosering van het middel kunt regelen.”

De belangstelling voor de kiemremmer Gro-Stop Fog is van oudsher groot vanwege de 

zeer fijne verneveling in combinatie met een veilige hoge zelfontbrandingstemperatuur. 

Deze formulering maakt dat het daardoor met allerlei vernevelapparaten brandveilig 

in de aardappelbewaring is toe te passen. Sinds kort is het middel in robuuste cans 

leverbaar met verbeterde uitschenkopening en ontluchtingsdop. Ook heeft Certis een 

aantrekkelijk retoursysteem voor de cans geïntroduceerd. Bij inname van een lege can 

door de leverancier krijgt de gebruiker een cashback-vergoeding. Dit bevordert een 

verantwoorde inzameling van lege Gro Stop Fog cans.  

Brandveilige kiemremmer nu leverbaar 
in nieuwe cans met cashback
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Kwaliteit van de poters is 
nummer één

EERST VOORSORTEREN, DAN POOTGOED 
BEHANDELEN TIJDENS INSCHUREN 
Vanaf oogstjaar 2016 is het niet langer 

toegestaan met imazalil behandeld 

pootgoed voor consumptie of als veevoer 

af te zetten. Pootgoedteler Adriaan 

Boudeling uit Swifterbant kiest er daarom 

voor om bovenmaats pootgoed al bij het 

inschuren voor te sorteren. Het voordeel 

daarvan is dat hij de onbehandelde 

bovenmaat zonder problemen kan 

afleveren voor consumptie. De potermaat 

krijgt wel direct een toepassing met een 

middel als Diabolo en is daarmee direct 

beschermd tegen bewaarziekten. 

“Voor mij als teler is het belangrijk dat ik de kwaliteit van het pootgoed niet in gevaar breng", aldus Adriaan 

Boudeling.

Eind september 2016 is Boudeling nog 

druk bezig het laatste deel van zijn 100 

hectare pootaardappelen in te schuren. Bij 

de inschuurlijn zorgt de net aangeschafte 

Schouten Potato Care voor een optimale 

verdeling van het bewaarmiddel over de 

knollen. Na de toepassing gaan de poters 

direct in kisten om ze oogstjaar 2017 weer 

vrij van bewaarziekten te kunnen uitpoten 

of afleveren. De keuze om dit middel tegen 

bewaarziekten als Phoma, Fusarium en 

zilverschurft toe te blijven dienen, is dit jaar 

voor pootgoedtelers niet zo vanzelfsprekend 

als in voorgaande jaren. Door gewijzigde 

toelatingseisen is het namelijk niet langer 

mogelijk de behandelde bovenmaatse poters 

als consumptieaardappel af te zetten. “Voor 

mij als teler is het belangrijk dat ik de kwaliteit 

van het pootgoed niet in gevaar breng. Het 

gaat erom een zo hoog mogelijke kwaliteit af 

te leveren. Een belangrijke bescherming bij 

het inschuren overslaan om de bovenmaat 

als consumptie af te kunnen zetten, is in 

mijn filosofie de verkeerde gedachte”, aldus 

de pootgoedteler. “Ik verwacht dat het 

verlies in de bewaring door bewaarziekten 

waarschijnlijk meer zal kosten dan het 

niet kunnen afzetten van de bovenmaat 

als consumptieaardappel. Het pootgoed van 

onze rassen behandelen we daarom net als 

in andere jaren tegen bewaarziekten.

Kwaliteit nummer één
Om de bovenmaat bij het inschuren optimaal 

te kunnen scheiden van het pootgoed, 

ging Boudeling op zoek naar een passende 

oplossing. Die vond hij bij fabrikant AVR uit 

het Belgische Roeselare. Samen met hen 

heeft de pootgoedteler meegewerkt aan 

aandacht. Bij rassen met ronde knollen gaat 

het perfect, maar als ze wat lang ovaal of 

enigszins plat zijn, moet je opletten dat er geen 

potermaat naar de grove knollen gaat. Om dit 

te voorkomen, stel ik de rollen wat fijner af 

om te voorkomen dat pootgoed verdwijnt”, 

licht de jonge teler enthousiast toe. Ook het 

werken met de Potato Care is heel goed 

bevallen. “De behandeling van het pootgoed 

moet voor ons dicht bij de stortbunker 

plaatsvinden om het vullen van de stortbak en 

het voorsorteren goed in de gaten te houden. 

Voorheen werkten we met een eigen systeem 

met drie vernevelaars boven het rollenbed, 

maar de Potato Care werkt veel nauwkeuriger. 

Bijkomend voordeel van het voorsorteren is 

dat we veel minder middel nodig hadden dan 

in andere jaren. Ook dit oogstjaar ga ik zeker 

weer op dezelfde manier werken als vorig 

jaar om een optimale kwaliteit pootgoed af te 

leveren”, laat Boudeling tevreden weten. 

de ontwikkeling van een nieuwe stortbak 

met voorsorteerunit. “Aangezien we 

toch toe waren aan een andere stortbak, 

is een extra investering van 18.000 euro 

in deze extra voorsorteerunit te overzien”, 

verklaart Boudeling. Gezien de hoge prijs 

voor vrije consumptieaardappelen is het dit 

jaar extra aantrekkelijk om de bovenmaat al 

bij inschuren eraf te draaien. “Deze prijs is 

echter niet standaard, ieder jaar is deze weer 

verschillend. Ik vind het daarom belangrijk 

om een vaste weg te bewandelen waarbij de 

kwaliteit van de poters nummer één is”, meent 

de ondernemer.

Dit jaar weer voorsorteren
Bij het uitschuren van zijn pootgoed in het 

voorjaar van 2017 kan Boudeling maar een 

ding concluderen: “Deze manier van werken 

is heel goed bevallen. De techniek van het 

voorsorteren met rollen vraagt wel extra n
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Niek Vedelaar (3e van links) bestudeert de uienplantjes: “Ik kan elke teler nu met zekerheid helemaal gerust 

stellen”, concludeert hij tevreden. 

n

CENTURION PLUS VEILIG VANAF OPKOMST UIEN
Dat Centurion Plus veilig is voor uien 

op het normale adviestijdstip voor gras-

senbestrijding is onder alle uientelers 

en adviseurs bekend. Maar wat doet het 

middel op nog zeer kleine planten in bij-

voorbeeld het kram- of vlagbladstadium? 

Kun je dan ook al probleemloos straatgras 

bestrijden? Een actuele vraag, die afge-

lopen voorjaar speelde bij de koude start 

van de teelt. 

Straatgras op tijd  
aanpakken

Straatgras is in veel gewassen een lastig 

onkruid om te bestrijden. Weinig herbiciden 

zijn in de praktijk in staat om een grasachtige 

aan te pakken, laat staan goed ontwikkeld 

straatgras. Centurion Plus is daar een uitzon-

dering op. “Het is een zeer effectief werkend 

herbicide dat bij een correcte toepassing alle 

grassen grondig aanpakt”, vertellen teeltadvi-

seurs Fokke Smit en Maarten van der Marel 

van Certis. Een van de gewassen waarin 

straatgras vaak problemen oplevert is de ui. 

Ze concurreren niet alleen om groeiruimte en 

voedingsstoffen, maar leveren ook hinder op 

bij de oogst, opslag en verwerking. De gras-

senbestrijding in uien vindt meestal plaats tien 

dagen nadat het gewas vooraf is schoonge-

spoten met een contactmiddel. Het gewassta-

dium voor een bespuiting met Centurion Plus 

ligt meestal net rondom het moment waarop 

in de uien het tweede pijpje boven komt.

Sneller grassen bestrijden door voor-
jaarskou
Nu zijn er echter ook jaren waarin het straat-

gras al flink ontwikkeld is op het moment dat 

de uien nog slechts in het kramstadium zijn. 

Afgelopen voorjaar was daar een voorbeeld 

van. Door de kou rondom de opkomst van het 

gewas ontwikkelden de uien langzaam, maar 

grassen als straatgras groeiden ondertussen 

flink door. De vraag van diverse uientelers en 

teeltadviseurs was: kunnen we in zo’n vroeg 

stadium eventueel al met Centurion Plus aan 

de slag? Uit proef- en praktijkervaring is al 

bekend dat het zacht is voor het uiengewas, 

dus het antwoord luidt al bij voorbaat: ja! Om 

dit nog eens duidelijk te onderstrepen, heeft 

Certis afgelopen voorjaar door proefbedrijf 

De Bredelaar uit Elst een praktijkdemo uit 

laten zetten in een uienperceel te Luttelgeest. 

Begin mei demonstreerden Smit en Van der 

Marel hier de resultaten aan belangstellende 

teeltadviseurs. 

Elke teler geruststellen
Niek Vedelaar, werkzaam bij Delphy, bestu-

deert de plantjes stuk voor stuk, maar kan 

geen enkel teken van een negatief middelef-

fect ontdekken. Ook bij de hoogste dosering 

van 2 liter Centurion Plus per hectare, aange-

vuld met Certis Chloor IPC, signaleert hij geen 

enkele zichtbare schade aan de uienplantjes in 

het vlagbladstadium. “Ik vind het belangrijk om 

dit met eigen ogen te kunnen zien. De eerste 

vraag van de uientelers bij keuze voor een 

grassenmiddel is altijd: is het wel veilig voor 

het gewas? Ik kan elke teler nu met zeker-

heid helemaal gerust stellen”, concludeert hij 

tevreden. Teeltadviseur Dick Middag van For 

Farmers is het helemaal eens met de conclu-

sie van zijn collega. “In onze regio neemt het 

areaal zaaiuien sterk toe. Veel telers bij ons 

op de veengronden hebben de uien nu tus-

sen het stuifdek staan. Ook hier zijn de uien 

traag opgekomen en nog erg klein, maar het 

stuifdek is al groot genoeg om dood te spui-

ten. Telers willen dus graag weten of dit al kan 

nu de uien nog maar zo klein zijn. Ik zie hier: 

het kan”, lacht de adviseur. Erwin Boogaard is 

als teeltadviseur bij Agrifirm werkzaam in het 

gebied waar de uienproef van Certis ligt. “Hier 

in de lichte gronden komt relatief veel straat-

gras voor. Om hier geen last van te hebben in 

de uienteelt, moet je het op tijd aanpakken. 

Normaal kun je dat het beste doen na een 

eerste bespuiting met bijvoorbeeld chloor-

ipc, wanneer de uien het kramstadium al ver 

voorbij zijn. Nu is het echter koud geweest en 

groeien de plantjes traag. Het straatgras is ech-

ter wel al flink aan de maat en is het op veel 

plaatsen tijd om ze aan te pakken. Hier is te 

zien dat vroege inzet van Centurion Plus geen 

probleem is”, bevestigt Bogaard.   
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LATITUDE ZAAIZAADONTSMETTING: “PRIMA 
OPBRENGSTVERZEKERING”
Het is eind mei een drukte van belang bij 

Akkerbouwbedrijf Op 't Hof te Lelystad. 

Naast 55 hectare akkerbouw is Mark van 

de Bunt (31) druk bezig met de afronding 

van de bouw van een schuur voor 30.000 

slachtkuikens met het één ster Beter Leven 

keurmerk. “Met deze tweede tak willen we 

het ondernemersrisico spreiden en de tarwe 

van het akkerbouwbedrijf gebruiken als voer 

voor de kuikens”, legt de duurzame onder-

nemer enthousiast uit. Inzet van preventieve 

middelen als Latitude hoort daar ook bij.

n

“De toepassing van Latitude is op risicopercelen een prima opbrengstverzekering”, heeft Mark van de Bunt ervaren. 

Betere stand  
van het gewas

Op de zware kleigrond, gemiddeld zwaar-

der dan 40 procent, teelt Van de Bunt in 

maatschap met zijn schoonouders en vrouw 

Cariene, tarwe, aardappelen, uien, bieten en 

gerst. “Mijn doel is op een duurzame wijze 

gezonde gewassen te telen, en met zo min 

mogelijk kosten een zo goed mogelijk product 

neer te zetten. Dat begint al met in zo weinig 

mogelijk bewerkingen het land klaarleggen, 

gevolgd door het streven naar een zo lang 

mogelijke groeiperiode om uiteindelijk zoveel 

mogelijk tonnen te oogsten”, luidt zijn visie. “In 

de bedrijfsvoering vind ik dat wij als agrariërs 

ons meer op de consument moeten richten. 

Iedereen in de maatschappij wordt bewuster 

van zijn omgeving. Dat wil ik ook graag met 

ons bedrijf uitstralen. Bijvoorbeeld door de 

bouw van de schuur voor huisvesting van Beter 

Leven vleeskuikens en het hanteren van een 

gesloten bedrijfsvoering. Wanneer je eigenge-

teelde tarwe als voer gebruikt, weet je exact 

wat ermee is gebeurd in de teelt, terwijl je dat 

met aangekocht graan maar moet afwachten. 

Deze werkwijze maakt het voor mij duurzaam”, 

licht Van de Bunt de uitbreiding van zijn tweede 

bedrijfstak toe. 

Zaaizaadontsmetting tegen tarwehalm-
doder
Om het bedrijf en de teelt van de gewassen 

optimaal te laten verlopen, werkt Van de Bunt 

nauw samen met zijn kennispartners Agrifirm 

en Heyboer. “Agrifirm richt zich op het bemes-

tingsplan en Heyboer is voor ons de gewasbe-

schermingsspecialist. Zo hebben we twee paar 

ogen die meekijken met onze bedrijfsvoering 

en hebben we twee bronnen van informatie om 

ons bedrijf zo optimaal mogelijk in te richten. Je 

kunt het in de teelt maar één keer goed doen. 

Ik merk dat de buitendienstmedewerkers goed 

op de hoogte zijn van de nieuwste middelen 

en toepassingen van meststoffen en gewas-

beschermingsmiddelen”, is de ervaring van 

de jonge ondernemer. “Zo attendeerde Jorik 

Dijksterhuis van Agrifirm ons op het gevaar van 

de schimmel tarwehalmdoder op een perceel 

waar we twee keer achter elkaar tarwe teelden. 

Op zulke percelen heb je grote kans dat deze 

bodemschimmel toe slaat en aangetaste plan-

ten na het uitstoelen langzaam laat afsterven. 

Dijksterhuis adviseerde ons om het zaaizaad 

met Latitude te laten behandelen om aantas-

ting door deze ziekte te voorkomen. Een aan-

tasting door de tarwehalmdoder hakt er flink in 

en kan wel tot 30 procent opbrengstreductie 

geven. Dankzij de zaaizaadontsmetting met 

Latitude hebben we geen aantasting gehad. 

Wat me opviel, is dat de stand van het gewas 

gedurende het groeiseizoen zelfs beter was 

dan andere percelen die we niet behandeld 

hebben. Ook de opbrengst was aan het einde 

van het groeiseizoen ruim 10 procent hoger 

dan de omringende, niet-behandelde perce-

len”, heeft Van de Bunt gezien. “De toepassing 

van Latitude is op risicopercelen dus een prima 

opbrengstverzekering”, voegt de Lelystadse 

ondernemer toe.
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CROWN MH BEPERKT DOELTREFFEND 
OPSLAG IN ZETMEEL- EN DUBBELDOELTEELT
Het is eind april. Al enkele dagen achtereen 

gaat akkerbouwer en melkveehouder 

Rikus Haasken uit Nieuw-Amsterdam 

nieuwsgierig het bietenveld op waar vorig 

jaar aardappelen van het dubbeldoelras 

Novano hebben gestaan. Zou de 

kiemremmer Crown MH doeltreffend zijn 

werk hebben gedaan? 

Rikus Haasken (l) is oprecht heel blij met de goede werking van Crown MH: “anders had hier het hele bieten-

veld vol gestaan met aardappelplanten”, laat de landbouwer enthousiast weten.

“Dit ziet er goed uit”, constateert Agrifirm-

vertegenwoordiger Peter Hulst tevreden. 

Samen met Haasken loopt hij over een 

mooi perceel met net bovengekomen 

suikerbieten. Tussen de jonge plantjes en de 

nog niet doodgespoten stuifgerst speuren de 

mannen naarstig naar eventueel aanwezige 

aardappelopslagplanten. Hier en daar vinden 

ze er een. Alleen de opslagplanten met 

de kleinste knollen lijken nog de meeste 

groeipotentie te hebben, maar die zijn op 

dit flinke perceel op de vingers van één 

hand te tellen. "Ze hebben waarschijnlijk niet 

genoeg middel opgenomen". Het middel 

waar Hulst naar verwijst is de kiemremmer 

Crown MH. Die heeft Haasken op advies 

van de vertegenwoordiger vorig jaar voor 

het eerst toegepast in het dubbeldoelras 

Novano. Hij is oprecht heel blij met de 

goede werking van de kiemremmer: “anders 

had hier het hele bietenveld vol gestaan 

met aardappelplanten”, laat de landbouwer 

enthousiast weten. 

Minder opslag, minder aaltjes
Haasken runt in maatschap met zijn 

kinderen Wim, Hilde en Hans een gemengd 

landbouwbedrijf met ruim 200 hectare 

akkerland en honderd melkkoeien. Een 

belangrijk deel van het bouwplan is ingeruimd 

voor de teelt van aardappelen. “Afgerond is 

10 hectare bestemd voor het ras Novano 

dat voor verwerking naar Aviko gaat, 7,5 

hectare is pootgoedteelt en de rest van het 

areaal omvat de teelt van zetmeelrassen 

voor AVEBE. Daarnaast hebben we ook 65 

hectare suikerbieten in het bouwplan. De 

teelt hiervan volgt voor een groot deel na die 

van aardappelen. Hierdoor hebben we veel 

last van opslagplanten en dat brengt twee 

problemen met zich mee: de bestrijding van 

de opslagplanten en aaltjesvermeerdering.” 

Vooral het laatste is steeds meer een issue, 

laat Haasken weten. “We dachten dat we 

n

hier in het zetmeelgebied aardig klaar waren 

met het aardappelmoeheidsprobleem. Nu 

horen we verontrustende geluiden dat hier 

en daar weer nieuwe fysio’s van aaltjes de 

kop opsteken waarvoor huidige rassen niet 

resistent zijn. Als je dan 1 op 2 aardappelen 

teelt, en je hebt in de tussenteelt ook nog 

eens een berg opslagplanten groeien, dan 

heb je eigenlijk een 1-op-1-teelt. Dan is 

het niet vreemd dat nieuwe fysio’s ontstaan 

en is aardappelopslag ineens weer een 

actueel probleem. Vandaar dat niet alleen 

Agrifirm Crown MH adviseert, maar ook 

AVEBE met belangstelling meekijkt en de 

praktijkervaringen en proeven met het middel 

volgt”, beschrijft de landbouwer.

Langer kiemvrij in de bewaring
Het meest rendabel zou dit natuurlijk zijn 

voor de zetmeelaardappelen die we lang 

bewaren, dan gaat het om ongeveer een 

derde van ons areaal. Die kunnen we dan 

beter kiemvrij houden. Mogelijk kunnen we 

dan ook de meer kiemlustige rassen, die 

we nu nog kort opslaan, langer bewaren.” 

De eerste ervaringen die Haasken nu met 

het voor consumptieverwerking geschikte 

dubbeldoelras Novano heeft opgedaan zijn 

zeer positief, laat hij weten. Niet alleen wat 

opslagbestrijding betreft, maar ook als het 

gaat om kiemremming tijdens de bewaring. 

“Half april hebben we de Novano afgeleverd. 

We telen en bewaren het ras al zo’n drie 

jaar, maar ze zijn nog nooit zo mooi kiemvrij 

de schuur uitgegaan”, verwoordt Haasken. 

Hulst was bij de aflevering van de 500 ton 

piepers aanwezig en heeft er korte filmpjes 

van gemaakt: “Kijk, zie je, als de schepbak 

erin gaat, rollen de knollen als vanzelf naar 

beneden. Zo zien we dat graag”, lacht de 

vertegenwoordiger.  

Gebruikerservaring? 
Scan code!.

Opslagplanten op een  
hand te tellen
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VALBON VORMT BIJ ONS DE BASIS TEGEN 
VALSE MEELDAUW IN UIEN
Op het 54 hectare tellende akkerbouwbedrijf 

van Ton Lokker uit Den Bommel heeft de 

teelt van zaaiuien al vele jaren een vaste 

plek in het bouwplan. Om jaar op jaar een 

hoge opbrengst te behalen, is het altijd 

de kunst om de gevreesde schimmelziekte 

valse meeldauw buiten het gewas te houden, 

weet de akkerbouwer uit ervaring. De laatste 

jaren past hij hiervoor met succes het middel 

Valbon toe. “Het vormt bij ons de basis in de 

behandeling tegen deze schimmelziekte.” 

Hele teeltseizoen profijt 
van Valbon

Het zonnetje schijnt in de ochtenduren 

op de elfde dag in mei al volop, maar de 

temperatuur is nog niet al te hoog. Ook 

daarvoor was het lange tijd zeer fris en 

droog, wat ook te zien is aan de stand van 

het uiengewas. Dat is grotendeels nog maar 

net het kramstadium gepasseerd. De helft 

van het perceel zaaiuien van het ras Hypark, 

zo’n 7 hectare groot, is de nacht ervoor 

beregend. “Een proefje met een nog maar net 

aangeschafte beregeningshaspel”, licht Lokker 

toe. “Had ik 'm maar eerder aangeleverd 

gekregen, dan had ik al direct na zaaien 

het hele perceel beregend. En dan hadden 

we nu geen verschil in opkomst gehad.” 

Tweewassigheid is altijd lastig in dit gewas, de 

onkruidbestrijding is dan een uitdaging, vult 

teeltadviseur Jan van Vugt bij Van Iperen aan. 

“In een gewas met tweewassigheid is vooral 

het startmoment van een ziektebestrijding 

lastiger in te vullen. Vaak moet je daarbij een 

middenweg kiezen. Meestal starten we de 

behandeling met mancozeb. Hierna schakelen 

we over op een blok met drie keer Valbon”, 

aldus Van Vugt. “Het middel Valbon is dan 

zeker een eerste keus, want het heeft naast 

de werkzame stof mancozeb ook de actieve 

stof benthiavalicarb dat zowel een preventieve 

als curatieve werking geeft, het kan een 

beginnende infectie stopzetten.”

Mancozeb als sterke troef
“We gebruiken Valbon al een aantal jaren in de 

zaaiuien”, vervolgt Lokker. De aanwezigheid 

van de werkzame stof mancozeb is volgens 

hem daarbij de een sterke troef. “Het moment 

waarop we met de eerste Valbon-bespuiting 

beginnen is sterk afhankelijk van het weer. 

Is het al vroeg in het seizoen vochtig en 

broeierig weer, of is de ziektedruk groot in 

de nabije omgeving, dan beginnen we al te 

spuiten op het moment dat de derde pijp 

verschijnt. Het meest gebruikelijk is om te 

starten bij vier pijpen, dan zie je vaak dat de 

planten in de rij elkaar beginnen te raken. Bij 

droog weer en weinig ziektedruk durven we 

wel te wachten tot de vijfde pijp boven komt. 

We werken altijd volgens het aangegeven 

schema op het etiket: drie bespuitingen 

achter elkaar met een interval van zeven 

dagen. De dosering is 2 kilogram Valbon 

opgelost in 250 liter per hectare en ik gebruik 

daarbij een uitvloeier.” Belangrijk daarbij is 

wel een goede verdeling van het middel over 

het blad, volgens Lokker. Hij realiseert dit 

met een veldspuit die voorzien is van airtec-

doppen. “Je mag Valbon daarna nog een keer 

in een blok van drie bespuitingen toepassen,” 

weet Lokker, “maar pas dertig dagen na het 

eerste blok van drie bespuitingen.” Meestal 

breekt dat moment pas aan enkele weken 

voor de oogst en dan is het te laat, ervaart 

hij. Na het eerste schema volgen dan altijd 

nog de nodige bespuitingen met een ander 

fungicide, laat de akkerbouwer weten. “Onze 

ervaring is dat Valbon een goede basis 

vormt tegen valse meeldauw in uien. “Ben je 

hiermee in het gewas gestart, dan heb je daar 

het hele teeltseizoen profijt van”, weet Van 

Vugt ook van ervaringen bij andere telers in 

zijn werkgebied. n

“We gebruiken Valbon al een aantal jaren in de zaaiuien”, vertelt Ton Lokker.
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CERTIS RELATIEDAG 2017: MEER MIDDELEN MET DUURZAAM KARAKTER
Certis heeft onlangs een druk bezochte ken-

nisbijeenkomst voor relaties gehouden in het 

Bomencentrum Nederland te Baarn. De aanwe-

zigen kregen daarbij een interessante doorkijk 

in het alsmaar uitbreidende portfolio aan mid-

delen met een duurzaam karakter. Hierin ziet 

Certis een grote toekomst weggelegd. 

Biorationals: laag-risico en 
natuurlijke oorsprong

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 benaming Biorationals is bij ons sinds kort in het leven geroepen en omvat alle low risk-producten die wij nu 

en in de toekomst leveren”, introduceert directeur Carlos Nijenhuis tijdens de Certis Relatiedag 2017.

“Er is de laatste jaren nogal wat gaande in de 

wereld van gewasbescherming. Een van die ver-

anderingen betreft het sterk veranderende portfo-

lio. We krijgen namelijk steeds meer middelen in 

ons productenpakket die een duurzaam karakter 

hebben. Ik ga daarvoor een nieuwe term intro-

duceren: Biorationals. Deze benaming is bij ons 

sinds kort in het leven geroepen en omvat alle 

low risk-producten die wij nu en in de toekomst 

leveren”, introduceert directeur Carlos Nijenhuis 

het thema van de Certis Relatiedag 2017. 

Versnelde toelating dankzij Green Deal  
Voor een uitleg over wat deze term precies 

betekent, is aan portfolio lead Jan Mostert 

gevraagd hierover tekst en uitleg te geven. Hij 

begint zijn betoog met te vertellen dat in de 

glastuinbouw al vele jaren sprake is van de inzet 

van Biorationals. “Nog in nauwe samenhang 

met gangbare chemische gewasbescherming 

zijn in deze sector de laatste jaren al goede 

en betrouwbaar werkende teeltsystemen 

opgebouwd. De volgende uitdaging is om deze 

stap ook naar andere gewassectoren uit te 

breiden”, licht Mostert toe. Om het geschetste 

proces te versnellen, is in het jaar 2014 de Green 

Deal gestart. Dit is een overeenkomst tussen 

overheid, bedrijfsleven plus belangenbehartigers 

als LTO en Natuur en Milieu, vertelt de Mostert. 

“Het beoogt een eenvoudiger toelating van 

Biorationals in de gehele landbouw en tuinbouw.” 

n

Gegrond

Duurzaamheid centraal tijdens druk bezochte kennisbijeenkomst.

Laag-risicomiddelen van natuurlijke 
oorsprong
“Binnen het project zijn Biorationals gedefinieerd 

als gewasbeschermingsmiddelen met een laag-

risico en 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. Het 

doel is dat een toenemend gebruik van dit 

soort middelen een bijdrage gaat leveren aan 

de verduurzaming van de gewasbescherming. 

“Evenals bij de toepassing van gangbare 

chemische middelen, moeten we bij het op 

de markt brengen van deze middelen, net zo 

kritisch blijven. Wij onderzoeken daarom ook 

mogelijkheden om Biorationals te combineren of 

af te wisselen met gangbare middelen. Wanneer 

we aan het einde van een teeltseizoen de teler 

de garantie van een veilig eindproduct kunnen 

bieden met een minimum aan of geen residu, en 

zo weinig mogelijk kans op resistentie van ziekten 

en plagen, dan gaan we stap voor stap op weg 

naar een steeds duurzamere akkerbouw”, stelt 

Mostert tevreden vast. 


