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Teler moet in systemen leren denken

Er wordt hard getrokken aan de ontwikkelingen en inzet van groene 
gewasbeschermingsmiddelen. Maar alle inzet ten spijt, het aanbod is nog lang 
niet toereikend voor de akkerbouw. Volledig inzetten op groene middelen is 
een utopie, zo laten verschillende deskundigen weten. 

‘Groene middelen 
kunnen nog niet 
zonder chemie’

De keuze is nog lang niet reuze als het gaat 
om groene gewasbeschermingsmiddelen. Van 
de toegelaten stoffen valt een deel onder de 
zogeheten basisstoffen. Deze vallen voor de 
professionele landbouw eigenlijk al af. Dit 
zijn stoffen als bier (tegen slakken), melk en 
natuurazijn. „Dit zijn geen blockbusters waar 
grote problemen mee worden opgelost. Dit 
is meer in de categorie ‘nice to have’”, zegt 
Jolanda Wijsmuller, specialist biologische ge-
wasbeschermingsmiddelen bij Bayer. 

Daarnaast vallen enkele stoffen onder de ba-
cillus, de producten op basis van een bacterie. 
Deze worden ingezet als fungicide. Op basis 
van deze stoffen zijn inmiddels ongeveer vier 
middelen geregistreerd in Nederland. 
 

Plantextracten
Dan zijn er nog de plantextracten in de strijd 
tegen ziekten en plagen. Deze hebben echter 
geen systemische werking en moeten voor 

een goede effectiviteit het plaaginsect dus 
echt raken. Ook het aanbod van feromonen 
neemt wat toe. Deze werken heel specifiek op 
één plaag, bijvoorbeeld in de fruitteelt of in 
de glastuinbouw. Ze werken goed tegen die 
ene plaag, maar daarbuiten hebben ze geen 
effect. Bovendien zijn deze stoffen erg duur.
Groene middelen mogen dan in de akker-
bouw nog niet in opmars zijn, er wordt wel 
met grote belangstelling naar deze ont-
wikkeling gekeken, ziet Henk de Vries van 
onderzoekscentrum Vertify. „Ik merk dat 
akkerbouwers er veel over willen weten.” Dat 
ziet ook Wijsmuller. ,,We merken dat telers 
nieuwsgieriger worden naar onze biologische 
middelen.” 
Maar wat bieden deze groene middelen de 
akkerbouwer vandaag de dag? Zijn het al 
volwaardige alternatieven voor de chemische 
middelen? Daar zijn De Vries en Wijsmuller en 
ook Joris Roskam van Cebeco Agro het snel 
over eens: het zijn stuk voor stuk heel mooie 
ontwikkelingen, maar deze gaan niet de inno-
vatie brengen waar de boer op zit te wachten.
Wijsmuller is daar stellig over. „Als ze een heel 
hoog werkingspercentage zouden hebben, 
zou een boer er blij van worden. Maar in een 
schimmeljaar werken deze middelen alleen in 
een schema, niet als los product. Je hebt dus 
chemie er omheen nodig. En daar zit net de 
bottleneck: veel van die broodnodige chemie 
zijn we aan het verliezen.”
De conclusie van De Vries is even simpel als 

helder: de landbouw kan nog niet zonder 
chemie, zeker niet als het gaat om schim-
melziektes. „Dat is de enige conclusie op dit 
moment.” Roskam sluit zich daarbij aan: „We 
zijn nog lang niet waar we moeten zijn om de 
chemie te laten gaan.”
De transitie die wel mogelijk is, is het werken 
met een combinatie van chemie en groene 
middelen. Maar dat vraagt een omslag in 
denken, vindt De Vries. „Je moet dan veel 
meer kijken naar wat de ideale momenten 
zijn om de plant fit te houden, zonder onder 
de ziekten en plagen te lopen. Als dat laatste 
dreigt te gebeuren, moet je wel ingrijpen met 
effectieve middelen, veelal chemie. Je moet 
dus meer in systemen denken.”
Maar hoe zo’n systeem er uit moet zien, kan 

De transitie naar meer 
groene gewasbescherming 
heeft tijd nodig
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komen, maar dé oplossing is er nog niet. „Als 
ik kijk naar bijvoorbeeld valse meeldauw of 
phytophthora in combinatie met vatbare ras-
sen, is er eigenlijk geen spuitschema mogelijk 
zonder chemie. Dat is ook precies de reden 
waarom de biologische aardappelteler vaak 
naar koper grijpt.” Wijsmuller is het met hem 
eens: „Chemische fungiciden tegen schimmels 
als valse meeldauw en phytophthora zijn nog 
heel hard nodig.”
Maar ook bij de herbiciden is de spoeling 
dun. „Daar heb je eigenlijk alleen maar een 
paar zuren. Maar die hebben geen selectieve 
werking. Daar zul je meer met robots moeten 
doen.”
Echt anders wordt het op het gebied van de 
insecticiden. „Virusbeheersing wordt een 
grote uitdaging”, stelt Roskam. De groene 
middelen hebben vooral een contactwerking, 
terwijl de grote kracht van de chemische 
middelen juist ligt in de systemische werking. 
Wijsmuller: „Op petrischaaltjes werkt een 
middel goed. Maar in het veld ligt de crux bij 
het daadwerkelijk raken. Zelfs met luch-
tondersteuning wordt het heel moeilijk om 
de luizen aan de onderkant van het blad te 
raken.”
 

Vrijstellingen nodig
Groene middelen worden gezien als de oplos-
sing voor de snel leger rakende gereedschaps-
kist. Maar ze zullen volgens Wijsmuller niet 

hij niet zeggen. „De omstandigheden zijn 
heel bepalend.” Een beslissingsondersteunend 
systeem (BOS) kan hierin wel helpen. „Voor 
rugdekking, zodat je tijdig kunt ingrijpen 
met chemie.” Ook Roskam spreekt over ‘in 
systemen denken’. „Als je het telen van min-
der gevoelige rassen combineert met de inzet 
van groene middelen, liefst op basis van een 
BOS-systeem en met een effectieve correctie-
mogelijkheid achter de hand, kun je wel een 
heel eind komen.”
 

Knolphytophthora
De Vries refereert aan de door BO akker-
bouw gefinancierde phytophthora proeven 
in aardappelen. „Twee jaar geleden was een 

jaar met een lage schimmeldruk. Toch was 
knolphytophthora volop aanwezig bij de 
oogst. Dat betekent dat je op het eind van de 
teelt iets met chemie moet doen om de knol 
te beschermen. Groene middelen hebben 
daar vanwege het ontbreken van systemische 
activiteit geen werking op.”
In de afgelopen jaren was het al vroeg in 
het groeiseizoen droog. Niet de meest ideale 
omstandigheden voor phytophthora. Vorig 
jaar daarentegen was het natter en was er al 
vroeg sprake van de schimmelziekte. „Juist in 
die periode kun je iets met groene middelen. 
Als het later in het seizoen toeslaat, heb je 
chemie nodig om te kunnen corrigeren.”
Roskam stelt dat de groene middelen op het 
gebied van schimmels een aardig eind kunnen 

De bacteriestam in de biologische 
fungicide Serenade hecht zich aan 
de wortels van de aardappel en 
breidt zich daarna steeds verder 
uit met de groei van de wortels.
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mogelijkheden zijn om met biologische 
middelen te werken.” De Vries stelt: „Ik ben 
er van overtuigd dat het met minder chemie 
kan, maar helemaal zonder is een utopie. 
Zeker als we de huidige kwaliteit en kwanti-
teit willen behouden.” Volgens Roskam zit er 
wel een spanningsveld: „Het is best moeilijk 
om als sector minder afhankelijk te worden 
van chemie zo lang die effectieve chemie er 
nog is. We vragen meer tijd voor de overgang, 
maar die tijd moeten we dan ook heel goed 
benutten. Want uiteindelijk komt een keer 
het moment dat de standaard wegvalt.”

leveren wat de markt verwacht als oplossing 
voor de huidige middelenproblematiek. Dit al-
les leidt volgens haar naar een tijdperk waarin 
vele vrijstellingen nodig zijn om de ziekte- en 
plaagdruk de baas te kunnen blijven. Kortom, 
echt goede vernieuwing komt er niet aan.
In de aardappelen is een handjevol biologi-
sche gewasbeschermingsmiddelen toegelaten. 
Eén van de bekendste is Serenade, dat in de 
aardappelteelt wordt ingezet tegen zilver-
schurft, rhizoctonia en schurft. Contans WG is 
een schimmelpreparaat dat preventief wordt 
ingezet tegen de schadelijke schimmelziekte 
sclerotinia (rattenkeutelziekte). In de aardap-
pelteelt zijn eveneens toegelaten Neemazal 
(insecticide tegen larven van vretende en 
zuigende insecten), Proradix (nuttige bo-
dembacterie), Beloukha (herbicide), 1,4-Sight 
(kiemrustverlenger) en de kiemremmers BIOX 
M, Argos en Talent.
Andere bekendere voorbeelden van groene 
middelen zijn NEMguard DE (tegen schadelij-

ke aaltjes en wortelvlieg) en Tracer (insecticide 
voor de bestrijding van trips, rupsen en vlie-
gen in diverse teelten). Flipper is een contact-
middel tegen een groot aantal voornamelijk 
zuigende insecten zoals bladluis, witte vlieg, 
spintmijt, roestmijt, bladvlooien en trips.
 

Onvoldoende antwoord
Biologische middelen geven vaak onvoldoen-
de antwoord op de problematiek die ontstaat 
door het wegvallen van chemische middelen. 
„De afname van de beschikbare robuuste 
chemische actieve stoffen gaat te snel om er 
als landbouw goed op te kunnen anticipe-
ren”, zegt Wijsmuller. „Dat wordt het grote 
probleem: de transitie naar meer groene mid-
delen heeft tijd nodig. Het tijdschema dat we 
hier voor krijgen is te kort om er goed op in 
te spelen. We hebben die chemische middelen 
nodig voor de balans: door het verlies van de 
chemische middelen zie je dat er juist minder 

„We hebben juist die chemische middelen nodig voor de balans: door het verlies van de chemische middelen zie je dat er juist minder mogelijk-
heden zijn om met biologische middelen te werken”, aldus Jolanda Wijsmuller van Bayer.

Ook de vollegrondsgroentesector loopt tegen proble-
men aan door het te vroeg wegvallen van chemische 
bestrijdingsmiddelen. De zorgen zijn in een aantal 
deelsectoren zo groot dat een vertegenwoordiging van 
onder meer de spruiten-, bloemkool- en broccoliteelt 
deze maand de noodklok luidde in Den Haag. Hun 
grootste zorg: kunnen we over een paar jaar nog wel 
een kwalitatief volwaardig product leveren? „We zien 
dat het met het huidige beleid plus het snelle tempo 
waarmee dat wordt uitgevoerd voor ons niet te volgen 
is. Er zijn te weinig alternatieve middelen voorhanden”, 
aldus Kasper Kleijwegt van het Spruitencollectief. 

De vollegrondsgroentesector moet nu noodgedwon-
gen meer met groene middelen gaan werken. Niet 
omdat het volwaardige alternatieven zijn, maar omdat 
de goede chemische middelen wegvallen. „We zijn nog 
niet zo ver dat we kunnen overstappen op deze groene 
middelen”, zegt Paul Goorden van Cebeco Agro. „Deze 
middelen vragen meer kennis over de juiste toepas-
singsmomenten: wanneer ontstaat de infectie. Maar 
ook spuittechniek wordt belangrijker omdat deze 
middelen vooral preventief werken. Bovendien zijn het 
contactmiddelen. Je kunt niet alle insecten raken. Dáár 
gaat het straks mis.”

Vollegrondsgroente luidt noodklok in Den Haag
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