
hij merkte dat dit nog niet het gewenste resultaat 

gaf, stapte de teeltman over op de spuitrobot en 

een iets ruimere behandelingszone rondom de 

haarden. Dat bracht de plaag snel onder controle.

Winner als redmiddel
“Heb je bij die aanpak wel voldoende aan de 

maximaal twintig toegestane behandelingen 

met Azatin per jaar”, vraagt technisch adviseur 

Irma Lukassen van Certis. “Wij verwachten van 

wel”, antwoordt de teler. “Na een blokbehan-

deling van vier bespuitingen, met intervallen 

van een week, is het gebied schoon en kun je 

langere tijd wegblijven. In de winter is de plaag-

druk sowieso lager. En zo nodig corrigeren we 

met Winner.”

Volgens Van der Meer schakelt een behan-

deling met Winner de biologische bestrijders 

wel voor enkele weken uit, maar is de werking 

onomstreden. “Net als Azatin pakt het alle ont-

wikkelingsstadia van trips. Ook bij dit middel 

heeft een blokbehandeling van vier bespui-

tingen de voorkeur. Drie weken na de laatste 

bespuiting kun je doorgaans weer veilig roof-

mijten introduceren.”                                    

zame aanpak nodig met natuurlijke vijanden 

en middelen van natuurlijke oorsprong (gno’s). 

Wim van der Meer van Horticoop begeleidt het 

bedrijf bij de gewasbescherming. “Spint kunnen 

we in principe goed beheersen met de roof-

mijt Amblyseius californicus en swirskii werkt 

goed tegen de jonge larven van trips”, zegt hij. 

“Beide zetten we eens per vier of vijf weken in 

via kweekzakjes.” 

Biologische tripsbestrijding
Bij een verhoogde tripsdruk krijgen de roofmij-

ten versterking van Azatin en het parasitaire 

aaltje Steinernema feltiae. “Het systeem staat 

of valt met een deugdelijke biologische trips-

bestrijding”, legt Van der Meer uit. “De moge-

lijkheden om chemisch te corrigeren zonder 

nadelige gevolgen voor roofmijten zijn immers 

zeer beperkt.”

Helderman: “We scouten wekelijks en verwijde-

ren aangetaste bloemen direct. Rond de trips-

haarden verspuiten we een mix van Azatin en 

aaltjes. Daar hebben de roofmijten geen last van.” 

Bij aanvang van de nieuwe strategie gebeurde 

dat nog met de hand en heel plaatselijk. Toen 

Sinds de zomer van 2016 zet orchideeën-

kwekerij Anco Pure Vanda in Wateringen 

in op maximaal biologische gewasbescher-

ming. Onder begeleiding van adviseur Wim 

van der Meer (Horticoop) werd een strategie 

opgezet die trips en spint – de voornaamste 

uitdagingen – het hoofd moet bieden. 

Bij voedingsgewassen stellen afnemers regel-

matig bovenwettelijke eisen aan de inzet van 

gewasbeschermingsmiddelen. In de sierteelt 

komt deze beweging nu ook op gang, stelt 

medevennoot en teeltmanager Ed Helderman 

van Anco Pure Vanda vast. “Grotere klanten wor-

den steeds kritischer over chemische middelen”, 

zegt hij. “Dat maakt het nog lastiger om plagen 

op de conventionele manier te bestrijden. Om 

vervelende discussies voor te blijven, besloten 

wij zeven maanden geleden om de gewasbe-

scherming maximaal biologisch in te richten.”

Robuuste, duurzaam aanpak
Trips en spint vormen de voornaamste bedrei-

gingen voor de exclusieve Vanda, waarvan het 

bedrijf zowel complete planten als bloemtakken 

op de markt brengt. Om beide plagen onder de 

duim te houden was een robuuste, maar duur-

Teeltmanager Ed Helderman: “Na een blokbehandeling is het gebied schoon en kun je langere tijd wegblijven.”

“Roofmijten krijgen versterking van Azatin en aaltjes”, 

zegt Wim van der Meer tegen Irma Lukassen.

Azatin en aaltjes sterke basis tegen trips, Winner laatste redmiddel  

‘ Klanten worden steeds kritischer 
over chemische middelen’
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KUG-regeling werkt, maar het kan nog beter

LTO wil areaalgrens kleine bedekte teelten 
optrekken van 1.000 naar 5.000 ha

Via de KUG-regeling (Kleine Uitbreiding 

Gewasbeschermingsmiddel) is het etiket 

van een toegelaten middel relatief eenvou-

dig uit te breiden voor kleine gewassen. 

Omdat hiervoor geen aanvullend onder-

zoek plaatsvindt naar gewasveiligheid, legt 

dit een extra verantwoordelijkheid bij de 

eindgebruiker. “Voer altijd eerst een proef-

bespuiting uit, in het bijzonder met herbici-

den”, raadt technisch adviseur Wouter Bulk 

telers aan.

De KUG-regeling werd medio 2012 van kracht. 

Sindsdien zijn enkele tientallen etiketuitbreidin-

gen gerealiseerd, waardoor het beschikbare 

pakket ook voor kleine gewassen enigszins op 

niveau kon worden gehouden. “Ook wij maken 

daar dankbaar gebruik van”, zegt Wouter Bulk, 

die naast technisch adviseur voor de bloembol-

lensector ook de 'corporate affairs' van Certis 

in portefeuille heeft. Hij stelt vast dat het in de 

loop der jaren steeds lastiger is geworden om 

gewasbeschermingsmiddelen toegelaten te 

krijgen voor kleine gewassen. 

“Dat heeft alles te maken met de sterk opgelo-

pen onderzoekskosten voor toelatingen”, licht 

Bulk toe. “Het is in veel gevallen niet rendabel 

om dergelijk uitgebreid onderzoek te verrichten 

in kleine gewassen, waardoor producenten er 

van afzien en deze gewassen buiten de boot 

vallen.” 

Werkzaamheid en gewasveiligheid
De KUG-regeling repareert dat in zekere zin. 

Hierbij wordt het dossier van een bestaande 

toelating in één of meerdere hoofdteelten als 

uitgangspunt genomen en hoeft er geen aanvul-

lend onderzoek plaats te vinden naar de werk-

zaamheid van het middel en naar de veiligheid 

voor het gewas of de gewassen waarvoor de 

etiketuitbreiding wordt aangevraagd. Dat maakt 

de procedure een stuk goedkoper en voor pro-

ducenten interessanter om zich ook op kleine 

gewassen te richten. Afhankelijk van de aan-

vraag en de uitslag van de voorgeschreven ‘risk 

envelope toets’ door het Ctgb kan aanvullend 

onderzoek op deelaspecten nodig zijn, maar 

dat is doorgaans minder omvangrijk en kostbaar 

dan bij een reguliere toelating. 

Areaalgrenzen
Hans de Keijzer, coördinator effectief midde-

lenpakket akkerbouw, vollegrondsgroenten en 

aardbeien bij Brancheorganisatie Akkerbouw, is 

blij met de regeling. “Het is het enige beschik-

bare instrument om de toelating van een mid-

del op relatief eenvoudige wijze uit te breiden”, 

merkt hij op. “Desondanks vindt er discussie 

plaats, die vooral verband houdt met de gebrek-

kige harmonisatie tussen de lidstaten. De KUG 

is een Nederlandse fenomeen, maar andere 

landen hanteren vergelijkbare regelingen.” 

De schoen wringt vooral bij de areaalgrenzen 

die worden gehanteerd voor het begrip ‘kleine 

gewassen’. In Nederland liggen die grenzen 

op 5.000 ha voor open teelten en op 1.000 

ha voor bedekte teelten. In de meeste andere 

landen liggen die grenzen veel hoger.” 

Bij de areaaltoets kijkt het Ctgb onder andere 

naar de Definitielijst Toepassingsgebieden 

Gewasbeschermingsmiddelen (DTG), waarop 

gewassen in groepen zijn ingedeeld. Dat kan 

tot complexe afwegingen leiden. 

Level playing field
Voor de akkerbouw heeft de areaalgrens nog 

geen grote beperkingen opgeleverd. In de glas-

tuinbouw, met name de sierteelt, ligt dat anders, 

stelt programmamanager gewasgezondheid 

Helma Verberkt van LTO Glaskracht Nederland. 

“Ons land heeft een groot areaal bedekte sier-

teelt, maar de diversiteit is enorm. In vrijwel 

alle lidstaten kan een KUG-toelating worden 

aangevraagd voor de categorie bloemisterijge-

wassen. Hier zit je dan per definitie boven de 

grens van 1.000 ha. Op zich is het een mooi 

instrument, maar om het voor uitbreidingen in 

de sierteelt werkbaar te houden én om een 

level playing field te creëren binnen Europa, 

zouden wij graag zien dat de areaalgrens voor 

kleine bedekte teelten in Nederland wordt 

opgetrokken naar 5.000 ha.”

Brandbrief naar Kamer
Al in 2014 zond LTO in dit verband een brand-

brief naar de Tweede Kamer. Die resulteerde 

in een toezegging om het verzoek te bestude-

“Voor KUG-toelating vindt geen aanvullend onderzoek plaats naar gewasveiligheid”, zegt Wouter Bulk, “voer 

daarom altijd eerst een proefbespuiting uit.”

Via de KUG-regeling heeft Certis onder andere 

etiketuitbreidingen gerealiseerd voor Karma.



Biorationals

Eind maart introduceerde Certis een nieuwe term: 

Biorationals. Alweer een nieuwe term, zo hoor ik 

u denken. Dat klopt, maar wel een begrip dat orde 

moet scheppen in de discussie. Biorationals staat 

voor het pakket van groene middelen, biologische 

bestrijders en andere producten die passen bin-

nen IPM (Integrated Pest Management). Voor de 

toekomst van de glastuinbouw is gewasbescher-

ming essentieel. Voor handhaving van bestaande 

middelen en de toelating van nieuwe producten 

is een heldere dialoog met overheden en ngo’s 

van groot belang. Het begrip Biorationals kan 

bijdragen aan die helderheid.

Uitgangspunt is de driehoek van IPM: preventie, 

waarnemen & registreren en correctie. Voor die 

correctie is een steeds breder pakket aan mid-

delen en maatregelen nodig vanwege de druk op 

het chemische pakket. Biorationals kun je indelen 

in drie hoofdgroepen: biopesticiden, natuurlijke 

vijanden en regulatoren.

Ngo’s als Greenpeace, Stichting Natuur en Milieu 

en Milieudefensie leggen regelmatig de nadruk op 

de mogelijke risico’s van middelen. Consument 

en retail zijn daar gevoelig voor. Afnemers stel-

len bovenwettelijke eisen en de overheid verbiedt 

middelen die de meeste discussie oproepen. Dat 

kan verstrekkende gevolgen hebben. 

Ons enige antwoord is versneld en versterkt 

inzetten op de ontwikkeling en toelating van 

biorationele alternatieven. We moeten met elkaar 

– politiek, producent, distributie, teler en onder-

zoek – de handschoen oppakken, om in de 

toekomst gewassen te kunnen blijven telen, die 

voldoen aan de eisen van de wet, de keten en de 

consument.

Dennis Eekhoff

Cropmanager glastuinbouw
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KUG-regeling werkt, maar het kan nog beter

LTO wil areaalgrens kleine bedekte teelten 
optrekken van 1.000 naar 5.000 ha

ren en met de gewasbeschermingsbranche in 

gesprek te gaan. “Ik weet dat de Kamercom-

missie met grote producenten heeft gespro-

ken”, licht Verberkt toe. “Of dat tot de gewenste 

uitkomst zal leiden, horen we binnenkort. Wat 

ik jammer vind, is dat kleinere producenten of 

toelatingshouders niet zijn gehoord. Juist daar 

zit de meeste pijn, omdat zij niet alle expertise 

in huis hebben waarover de grote spelers wel 

beschikken. Ik hoop dat de politiek de wense-

lijkheid van harmonisatie onderkent en de KUG-

regeling ruimer toepasbaar maakt. Dat is voor 

veel kleine gewassen nog steeds hard nodig.”

Risico en verantwoordelijkheid
Certis heeft de afgelopen jaren een flink aan-

tal KUG-toelatingen gerealiseerd en er zit nog 

meer in de pijplijn. “Op de aard van die aan-

vragen ga ik niet in, maar wij vertrouwen erop 

dat de meeste zullen worden gehonoreerd”, 

zegt Bulk. “Wat ik graag wil benadrukken, is dat 

telers en adviseurs alert moeten blijven als het 

om middelen gaat met een KUG-toelating. Zoals 

eerder opgemerkt heeft er voor zo’n toelating 

geen aanvullend onderzoek plaatsgevonden 

naar de gewasveiligheid. Voer daarom altijd 

eerst een proefbespuiting uit. Wij merken dat 

men daar niet altijd bij stilstaat.” 

Wellicht ten overvloede volgt hier daarom de 

waarschuwing die ook op de etiketten staat:

Het gebruik in …[specifieke gewassen]… is 

beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. 

Er is voor deze toepassingen geen werkzaam-

heids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er 

wordt daarom aangeraden een proefbespuiting 

uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. 

Gebruik van dit middel in deze toepassingsge-

bieden, komt voor risico en verantwoordelijk-

heid van de gebruiker.                                  

Helma Verberkt: “Ik hoop dat de politiek de wenselijkheid van harmonisatie onderkent en de KUG-regeling  

ruimer toepasbaar maakt. Dat is voor tal van kleine gewassen nog steeds heel hard nodig.”

Aantal KUG-toelatingen 
groeit gestaag 
Via de KUG-regeling heeft Certis tot 

op heden etiketuitbreidingen gereali-

seerd voor BotaniGard WP, Centurion 

Plus, Certis Chloor IPC 40%, Crown 

MH, Karma, Mocap, Nissorun vloei-

baar, Quickdown, Rocket EC, Scelta 

en Winner

Volledige lijst op Fytostat
Om telers en adviseurs snel en volledig 

te kunnen informeren, stelt Stichting Fyto-

stat momenteel een compleet overzicht 

op van alle in Nederland beschikbare 

middelen met een KUG-toelating. Dit 

overzicht is immiddels gepubliceerd op 

www.fytostat.nl.                        



Grote problemen met trips waren er nooit bij 

Sonneveld Hydrangea in Bleiswijk. Totdat in 

2014 met een partij stekken Thrips setosus 

binnen het bedrijf kwam. “Het liep snel uit de 

hand, waardoor we alles uit de kast moesten 

halen”, blikt firmant Piet Sonneveld terug. 

“Dat heeft zich gelukkig uitbetaald en we 

kunnen de trips nu veel beter beheersen.”

Sonneveld Hydrangea omvat 4,2 ha hortensia-

teelt, verspreid over twee locaties. Het bedrijf 

is volledig gespecialiseerd in snijhortensia’s. 

Logistieke complexiteit kenmerkt de teelt, die 

zich zowel buiten afspeelt (groei) als in verschil-

lende afdelingen onder glas (groei, bloei en 

overwintering). “We oogsten jaarrond verschil-

lende kleuren, dus het is hier een voortdurend 

geschuif met containers”, licht Piet Sonneveld 

toe, die samen met zijn broers Henk en Steve 

het management vormt.

De logistieke dynamiek is ook een complice-

rende factor voor de gewasbescherming. Niet 

alleen vanwege de frequente bewegingen van 

partijen planten, waardoor beestjes zich eenvou-

dig kunnen verspreiden en sneller in schone par-

tijen terechtkomen. Het vergt ook veel flexibiliteit, 

verplaatsingen van apparatuur én toewijding om 

alle behandelingen volgens planning te laten ver-

lopen. “Dat laatste schoot er door de soms hec-

tische gang van zaken regelmatig bij in”, erkent 

de teler. “Gewasbescherming is niet de enige 

taak in mijn portefeuille en ik moest mijn aan-

dacht soms ook acuut op andere zaken richten. 

Dat was weleens lastig, maar het gaf meestal 

geen grote problemen als een bespuiting één 

of enkele dagen later werd uitgevoerd. In 2014 

kwam ik daar echter niet meer mee weg.”

Hardnekkig beestje
In dat jaar bleek achteraf dat een partij stek een 

nieuw insect bevatte waar inmiddels iedereen 

last van heeft in de vorm van Thrips setosus. 

In no time had het plaaginsect zowel in de kas 

als buiten vaste voet aan de grond. “Voor ons 

en een aantal van onze collega’s was dat een 

nieuw beestje”, vervolgt Sonneveld. “Het is 

ook een beestje dat we tot vorig jaar moeilijk 

konden beheersen. Het liep eerst zwaar uit de 

hand. We hebben alle beschikbare chemische 

middelen geprobeerd, maar dat had nooit vol-

ledig resultaat. Telkens opnieuw kroop de trips-

populatie weer omhoog uit het dal. Ook buiten 

kon de trips zich goed handhaven, waardoor 

je het steeds weer in de kas bracht. Zo bleven 

we tot ver in het najaar van 2015 dweilen met 

de kraan open.”

Geïntegreerde aanpak en samenspel
De teler vervolgt: “Pas in 2016 kregen we grip 

op de zaak en op dit moment hebben we de trips 

beter onder controle. Daar was heel wat voor 

nodig. Zonder de hulp van John en Guido zou-

den we waarschijnlijk minder ver zijn gekomen.”

John van Eijk, werkzaam bij Biobest NL, onder-

steunt de drie broers bij de biologische bestrij-

ding. Guido Halbersma van Van Iperen advi-

seert het bedrijf over middelengebruik en de 

gewasbescherming in brede zin. “De bestrijding 

van Thrips setosus vergt een geïntegreerde 

aanpak en een strakke discipline”, licht Van Eijk 

toe. “Ik heb mij gefocust op de meest effectieve 

biologische aanpak, ook in relatie tot andere 

plagen. Spint is daarvan de belangrijkste. Je wilt 

de biologische spintbestrijding zo lang moge-

lijk in stand houden. Ook de etiketbeperkingen 

waaraan veel middelen onderhevig zijn, vragen 

om een biologische insteek.” 

Roofmijten en Azatin
Van Eijk zette verschillende proeven op. “Met 

vallen en opstaan zijn we tot het systeem geko-
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Piet Sonneveld: “Alles rond de gewasbescherming moest allemaal net wat strakker en beter dan we gewend 

waren. Die les had ik wel geleerd.”

Roofmijtentrio wordt aangevuld met natuurlijk middel Azatin

Strakke organisatie 
en toepassing houden 
Thrips setosus in toom
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men dat hier sinds vorig jaar draait”, legt hij uit. 

“Daarin gebruiken we drie soorten roofmijten: 

andersonii tegen spint en cucumeris en swirskii 

tegen trips. Samen leggen deze een stevige 

basis onder de biologische plaagbeheersing.”

Het roofmijtentrio wordt aangevuld met het 

natuurlijke middel Azatin, dat sinds het najaar 

van 2015 is toegelaten ter bestrijding van 

trips in siergewassen. Het wordt toegepast in 

blokbehandelingen van vier wekelijkse bespui-

tingen. Het middel bevat de werkzame stof 

azadirachtine-A, afkomstig uit de neemboom. 

“Deze stof heeft een afstotende werking die het 

gewas minder aantrekkelijk maakt voor trips en 

andere plaaginsecten. Het is ook een insecten 

groeiregulator die inwerkt op de vervelling van 

trips”, legt Irma Lukassen, technisch adviseur 

bij Certis, uit. Volwassen trips, eieren, larven 

en poppen die door de spuitvloeistof worden 

geraakt of de werkzame stof via plantsap bin-

nenkrijgen, gaan daar binnen enkele dagen aan 

dood. Azatin vormt een goede aanvulling op 

roofmijten, die voornamelijk jonge larven eten.

Schoonspuiten voor de winter
Tegen het einde van het jaar komen alle plan-

ten in de kas om vorstvrij te overwinteren. Een 

blokbehandeling met Winner (eveneens vier 

wekelijkse bespuitingen) maakt de planten 

vrijwel volledig tripsvrij. Ook de roofmijten leg-

gen daarbij het loodje, maar omdat er in de 

winter nauwelijks spintdruk is, vormt dat geen 

onoverkomelijk probleem. “Het voordeel van 

een schone start in het voorjaar weegt daar 

ruimschoots tegenop”, legt Sonneveld uit. “Door 

deze aanpak kunnen ook andere middelen lan-

ger in de kast blijven en heb je in het voor-

jaar meer rust en tijd om opnieuw biologische 

bestrijders te introduceren.”

Organisatie 
Parallel aan de ontwikkeling van een robuust 

biologisch bestrijdingsschema hielden de teler 

en adviseur Guido Halbersma de organisatie 

en uitvoering tegen het licht. “Om de proble-

men structureel de baas te worden, moesten 

we toe naar een andere werkwijze”, zegt Son-

neveld. “Het moest allemaal net wat strakker 

en beter dan we gewend waren. Die les had 

ik wel geleerd.”

Er werd ook interne assistentie gezocht om 

de gewasbescherming de vereiste prioriteit te 

kunnen geven. Het kostte weinig moeite om 

daarvoor een geschikte medewerker te vinden 

en op te leiden.

Ondertussen werkte Halbersma een nieuw en 

efficiënter scoutprotocol uit. “Dit schema geeft 

sneller inzicht in de verspreiding en populatie-

opbouw binnen het hele bedrijf, waardoor je 

niet langer achter de feiten aan hoeft te lopen”, 

zegt hij. “De frequentie van waarnemen is nu 

ook beter afgestemd op de seizoenen. Met een 

vergelijkbare ureninzet levert dat een scherper 

en vollediger beeld op van de situatie door het 

jaar heen.”

Spuittechniek
Ook de spuittechniek werd aangepakt. Van veel 

middelen, waaronder Azatin, staat of valt de 

effectiviteit met het goed raken van de plaag. 

Door de verticale spuitstok aan de onderzijde 

te voorzien van drie schuin omhoog staande 

nozzles en meer water te gebruiken, dringt de 

spuitvloeistof beter door in het gewas. Daar-

door wordt vooral de onderkant van de blade-

ren beter geraakt en is het bestrijdingsresultaat 

merkbaar verbeterd. 

Halbersma: “Al met al denk ik dat we met 

elkaar tot een heel goede systeemaanpak en  

structuur zijn gekomen. Techniek is een belang-

rijk hulpmiddel, maar je moet ook zorgen voor 

een solide structuur waarbinnen die techniek 

wordt gebruikt. Het was een mooie uitdaging 

om dat hier voor elkaar te krijgen.”               

Door de drie schuin omhoog staande nozzles dringt 

de spuitvloeistof beter door in het gewas. 

5

Technisch adviseur Irma Lukassen, Guido Halbersma en John van Eijk bewonderen de imposante bloemschermen van de snijhortensia’s. 
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Lianne van Wijk en Rik van Wordragen: “De combinatie van twee bacteriestammen en de vanglamp zorgt voor 

een brede werking tegen veel soorten rupsen.”

De problemen met rupsen in snijbloemen 

nemen toe. Omdat een aantal middelen 

is weggevallen, zien we een opmerkelijke 

opmars van één van de oudste biologische 

middelen: Turex op basis van de bacterie 

Bacillus thuringiensis. De mini-gerberatelers 

Kees & Mari-jan Mans hebben er goede 

ervaringen mee.

Mans Allure Gerbera in Brakel hoort bij de eer-

ste bedrijven die meedoen met MPS Product-

Proof. Een methode om voor afnemers aan te 

tonen dat je daadwerkelijk voldoet aan afspra-

ken over werkzame stoffen. Directe registratie 

van gebruikte middelen en regelmatige onaf-

hankelijke steekproeven zijn de instrumenten 

om dat te bereiken. “We zitten inmiddels op 

maximaal vijf werkzame stoffen op het blad. 

Een paar jaar geleden kwam je een stuk hoger 

uit. Maar de retail, zeker in Duitsland, vraagt 

om steeds minder residuen. We halen nu  

Milieukeur-niveau”, vertelt bedrijfsleider Henk-

Jan Baijense.

De basis van zijn gewasbescherming zijn de 

natuurlijke vijanden. Om een goed evenwicht 

te bereiken zijn wel pleksgewijze bespuitingen 

en correcties noodzakelijk met groene en inte-

greerbare chemische middelen. Wittevlieg en 

trips worden bestreden met een breed scala 

aan predatoren, waarbij de inzet van BotaniGard 

en Azatin een waardevolle aanvulling vormt. 

Spint en mineervlieg zijn veelal biologisch onder 

de duim te houden. Tegen meeldauw zet hij 

met succes Rocket in, omdat dit middel prima 

combineert met de geïntegreerde aanpak. 

Rupsen rukken op
Maar de focus op biologie plus het wegvallen 

van breedwerkende correctiemiddelen heeft 

ook een keerzijde, geeft Rik van Wordragen van 

Royal Brinkman aan. “Je ziet luizen en rupsen 

op steeds meer bedrijven oprukken. In chrysant 

bijvoorbeeld vormen rupsen inmiddels een niet 

te onderschatten probleem. Je kunt de vlinders 

wel lokken met vanglampen, maar het vergt 

steeds meer aandacht.”

De situatie heeft geleid tot de comeback van 

één van de oudste biologische middelen:  

Bacillus thuringiensis, een bacterie die rup-

sen parasiteert en vergiftigt. Er zijn meerdere 

stammen van de bacterie in de handel. Allure 

Gerbera gebruikt Turex. “Dat is een biologisch 

insecticide, dat in een moderne aanpak past. 

Het bevat de sporen van een kruising van twee 

stammen – kurstaki en aizawai – en is daarom 

breed werkzaam tegen veel soorten rupsen”, 

vertelt Lianne van Wijk van Certis. 

’s Avonds spuiten
Baijense zet het middel vooral in tegen Turkse 

mot. “Tot najaar 2015 gebruikten we het alleen 

in de donkere maanden, maar we hebben de 

toepassingsperiode steeds meer opgerekt. Bin-

nen MPS ProductProof hebben we steeds meer 

oog gekregen voor de optimale toepassing. Het 

middel vormt immers maar een deel van het 

resultaat. Het werkt pas goed als je het op het 

juiste moment gebruikt. Bij biologische mid-

delen luistert dat heel nauw.”

Bij Turex is het belangrijk om ’s avonds te spui-

ten, omdat het middel in het licht sneller afbreekt. 

Verder is een juiste pH erg belangrijk: deze mag 

niet boven de 7 uitkomen; Baijense mikt voor de 

zekerheid op 5,5. Het middel pakt jonge rupsen 

aan (stadium 1 en 2) en moet worden gebruikt 

zodra de eerste motten zich vertonen. De rup-

sen moeten het via vraat binnenkrijgen, dus een 

goede bladbedekking is noodzakelijk.

De bedrijfsleider is tevreden over de werking. 

“Het past helemaal binnen onze aanpak. Samen 

met de vanglampen en de vogeltjes – kwikstaar-

ten die zich vrijwillig in de kas hebben gevestigd – 

is het een mooi biologisch systeem.”         

Turex past perfect in geïntegreerd systeem

Opmars rupsen in de kiem 
gesmoord

Henk-Jan Baijense: “De retail vraagt om steeds minder residuen. Wij zitten nu op Milieukeur-niveau.”

Glashelder – mei 2017



C o l o f o n 
Glashelder Nieuwsmagazine van Certis Europe B.V. 

voor ondernemers in de glastuinbouw

Redactie: Dennis Eekhoff, Certis 

  Tijs Kierkels, Ank van Lier en  

Jan van Staalduinen

Vormgeving: Van de Sande, Nootdorp

Beeld:  Ank van Lier, Wilma Slegers en  

Jan van Staalduinen

 

Certis Europe B.V. biedt systeemoplossingen voor 

milieubewuste, geïntegreerde gewasbescherming.

Certis levert de kennis en producten, zoals biologische 

en chemische middelen, natuurlijke vijanden, feromo-

nen en vangtechnieken. 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

E info@certiseurope.nl

www.certiseurope.nl

Technisch adviseurs:

Lianne van Wijk:  06-516 057 79

Irma Lukassen:  06-537 305 35

Biologische toezichthouder Skal heeft een 

update gepresenteerd van opnieuw beoor-

deelde en goedgekeurde biologische midde-

len. Deze beoordeling is uitgevoerd door FiBL 

Zwitserland. Alle goedgekeurde producten zijn 

op de ‘Dutch Input List’ geplaatst. 

De meest actuele lijst is te vinden op de website 

van Skal (www.skal.nl). Daarop staan momenteel 

zeven producten van Certis, namelijk: Karma, 

Cyd-X Xtra, BotaniGard vloeibaar, Derrex, Iroxx, 

Olie H en Onkruidolie AX. Deze producten vol-

doen aan de ‘Product evaluation criteria for the 

Duth inputs list’ en mogen voor de genoemde 

Producten Certis op nieuwe Skal-lijst

Biorationals centraal op relatiedag 
Certis in Baarn

Tijdens een relatiedag eind maart in het 

Bomencentrum in Baarn, lanceerde Certis 

een nieuwe term voor het steeds breder 

wordende pakket van groene middelen, 

biologische bestrijders en andere produc-

ten die passen binnen IPM (Integrated Pest 

Management). De term ‘Biorationals’ moet 

als kapstok dienen voor een heldere dia-

loog met andere ketenpartijen en ngo’s 

over de vergroening van de tuinbouw.

Door de enorme diversiteit in het aantal en het 

soort middelen dat bijdraagt aan de geïnte-

greerde teeltwijze van ondernemers in de glas-

tuinbouw, wordt het steeds lastiger om helder te 

communiceren met bijvoorbeeld ngo’s, retailers 

categorieën in de biologische sector in Neder-

land worden toegepast. Daarnaast moet een 

aantal producten nog een beoordeling krijgen.

Het desinfectiemiddel Jet 5 is toegelaten als 

biocide en niet als gewasbeschermingsmid-

del. Om die reden staat het middel niet op de  

FiBL/Skal-lijst. Jet 5 is wel gewoon toegestaan in 

de biologische landbouw. Producten die wel op 

de oude lijst staan maar nog niet op de nieuwe 

lijst (bijvoorbeeld Turex, Azatin  BotaniGard WP), 

mogen in 2017 nog worden gebruikt, mits ze 

zijn aangeschaft voor 1 mei 2017. Certis werkt 

er hard aan om deze producten ook voor de 

nieuwe lijst te registeren.                              

Biorational ER II heeft  sinds 

eind vorig jaar een officiële 

toelating. Certis levert  dit 

product vanaf heden met het 

nieuwe etiket met toelatings-

nummer 15175 N. 

Resistentie van plagen tegen 

chemische middelen vormt 

een groeiend probleem.  

ER II is een breedwerkende insecticide die reeds 

jaren succesvol wordt toegepast in vele land- en 

tuinbouwgewassen tegen diverse insecten.

Het is onder andere toepasbaar in veel teel-

ten onder glas. In tomaat, gerbera en roos zijn 

er bijvoorbeeld goede ervaringen mee opge-

daan tegen wittevlieg, wolluis en spint. Voor  

ER II gelden geen beperkingen ten aanzien  

residuniveaus, wachttijden en re-entry.

RUB
Naast deze nieuwe registratie staat ER II 

ook  op de RUB-lijst. Dit biedt mogelijkhe-

den voor een breder gebruik, ook in teelten 

die niet op het nieuwe etiket vermeld staan. 

Beide etiketten staan vermeld op de website  

www.certiseurope.nl                                         

Nieuw etiket ER II

en consumentenorganisaties. Dat was voor Jan 

Mostert, manager van het portfolioteam, aanlei-

ding voor het bedenken en de introductie van 

de nieuwe, overkoepelende term, die door de 

sector moet worden geadopteerd. Tijdens de 

relatiedag gaf hij een gedetailleerde uiteenzet-

ting van de doelstellingen van Certis op gebied 

van Biorationals.

De dag werd geopend door Yoshio Kinoshita, 

managing director van Mitsui Agriscience, het 

moederbedrijf van Certis. Daarna zette Mark 

Waltham, CEO van Certis Europe, de strategie 

voor de komende jaren uiteen. Daarbij sprak 

hij over ‘een uitdagende markt’. 

Na de genoemde introductie van Biorationals 

door Jan Mostert maakten Lianne van Wijk en 

Maarten van der Marel, technische adviseurs 

bij Certis, de stap naar de Nederlandse praktijk. 

Met een grote keuken aan biorational middelen, 

die Certis momenteel al in het pakket heeft, 

werden diverse bestrijdingsstrategieën uit de 

praktijk besproken, waaronder een systeemaan-

pak voor de bestrijding van trips in chrysant en 

de strategie met het nieuwste biorational middel 

Nemguard, een product tegen aaltjes.        
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Het onder controle houden van wittevlieg 

is al jarenlang een uitdaging voor Theo van 

Neerven van Neervenplant in Helenaveen. Na 

diverse strategieën te hebben getest, bleek 

een combinatie van biologische bestrijders 

en een ruimtebehandeling met BotaniGard 

dé oplossing. 

‘Iets doen wat anderen niet doen’. Dat was voor 

de teler en zijn vrouw Lida de drijfveer om in 

1997 aan de slag te gaan met de teelt van 

terras- en serreplanten. Tot die tijd teelde de 

ondernemer tomaten en aubergines. Vandaag 

de dag is de teler, wiens bedrijf 1,2 ha telt, 

gespecialiseerd in de teelt van mandevilla’s. 

Daarnaast bestaat het assortiment uit Cyperus 

papyrus, Jathropha integerimma en Plumbago 

auriculata. “We experimenteren al jarenlang 

met de inzet van biologische bestrijders”, ver-

telt Theo van Neerven. “Het aantal beschikbare 

gewasbeschermingsmiddelen loopt immers 

steeds verder terug. Bijkomend probleem is dat 

de bladeren van de mandevilla’s een waslaag 

hebben, waardoor middelen niet of nauwelijks 

in het gewas doordringen.”

Stimulans biologische bestrijders
Ook de inzet van biologische bestrijders ver-

liep niet meteen vlekkeloos. “We kwamen er al 

snel achter waarom: de mandevillaplant bleek 

giftig, waardoor het lastig was om de populatie 

sluipwespen en roofmijten en -wantsen op peil 

te houden.”

In samenspraak met Bart Joosten van toeleve-

rancier Mertens wist Van Neerven de afgelopen 

jaren toch een strategie te ontwikkelen om witte- 

vlieg – het grootste probleem in de mandevilla-

teelt – onder controle te houden. “We hebben 

bankerplanten tussen het gewas geplaatst, wat 

de ontwikkeling van de roofwants Macrolo- 

phus pygmaeus een stimulans gaf”, zegt Joos-

ten. “Ook zijn we de roofmijten gaan bijvoeren 

met stuifmeel. Daarnaast experimenteerden 

we met diverse soorten roofmijten. Amblyseius 

swirskii en Amblydromalus limonicus bleken het 

meest effectief.” 

Ruimtebehandeling
Treft Van Neerven toch een wittevlieg aan of 

wordt de plaagdruk te hoog, dan zet hij sinds 

enkele jaren ook BotaniGard in. Dit is meestal 

aan de orde in het najaar. “Onze teelt start in 

de zomer”, vertelt hij. “Vanaf het moment dat 

de luchtvochtigheid boven de tachtig procent 

komt, zetten we – indien nodig – BotaniGard 

vloeibaar in. We willen zo schoon mogelijk de 

winter in.”

De teler voert een ruimtebehandeling uit met 

behulp van LVM. Het uitvoeren van een regu-

liere bespuiting is volgens hem geen optie. “Met 

spuiten kom je niet bij de onderste bladeren 

van de plant, terwijl daar vaak de meeste larven 

zitten. Op internet las ik dat positieve effecten 

werden bereikt met LVM-en bij een hoge lucht-

vochtigheid. Dat blijkt inderdaad het geval. We 

blijven de behandeling gedurende zes weken 

herhalen. Dat is belangrijk, aangezien de vlie-

gen weer nieuwe eitjes leggen.”

Adviseur Lianne van Wijk van Certis geeft aan 

dat een ruimtebehandeling een goede toepas-

singstechniek kan zijn om de sporen op de vlie-

gen te krijgen. “Voor een optimale toepassing 

van BotaniGard is het belangrijk dat de sporen 

meteen bij het toedienen op het insect komen.”

Succesvolle combi
Volgens Van Wijk is het algemene advies om 

het middel in te zetten bij temperaturen boven 

de 15°C, maar dat het optimum bij een hogere 

temperatuur ligt. “Een temperatuur van 15°C 

wordt niet altijd gehaald”, erkent Joosten. “Maar 

met een hoge luchtvochtigheid heb je al veel 

gewonnen; de waterdruppels zijn immers de 

dragers van de sporen.”

Met de geschetste strategie kan Van Neerven 

de populatie wittevliegen goed onder con-

trole houden. Maar hij benadrukt dat hij het 

met alleen BotaniGard niet zou redden. “Dat 

middel vermindert vooral de plaagdruk, maar 

het is geen soloproduct. Dit middel geeft de 

biologische bestrijders een steuntje in de rug. 

Kortom: het is de combi die garant staat voor 

succes.”                                                        

Teler combineert biologische bestrijders met biologisch middel

‘ BotaniGard geeft biologie  
steuntje in de rug’ 

Teler Theo van Neerven: “We voeren zes weken lang een LVM-ruimtebehandeling uit met BotaniGard.”

Van Wijk en Joosten: “De sporen moeten meteen bij 

het toedienen op het insect komen.”


