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TOETSEN VAN TEELTSYSTEMEN

Bouwen aan
een vernieuwd
teeltsysteem
Het topsectorprogramma 'duurzame teelt van bladgewassen en selderij' is
bezig met het derde jaar. op de bladgewassendag eind september liet Ingrid
Commandeur van Vertify zien welke resultaten er zijn behaald. In de presentie
bleek vooral dat de basis van het programma nog steeds van waarde is.
Het idee dat ten grondslag ligt aan het onderzoeksprogramma is het ontwikkelen van bouwstenen die
gebruikt kunnen worden om een nieuwe duurzaam
teelsysteem te beschrijven. En te toetsen. Het vierde
jaar van het programma staat in het teken van het
toetsen van teeltsystemen. Dat betekent het samenvoegen van de verschillende onderdelen.
In het onderzoeksprogramma wordt onderzoek
gedaan binnen vier thema's:
WEERBARE RASSEN
Hoe houden rassen zich in een teelt die gericht is op
zelf herstellend vermogen en gebruik maken van al
dan niet gestimuleerde weerbaarheid. Zijn er rasverschillen als de plant zich zelf moet verweren. In het
teeltsysteem naar de toekomst zal de basis van een
optimale productie liggen in weerbaarheid vanuit de
plant, de bodem en de uitgangspositie. Rasverschillen in zo'n teeltsysteem is interessant.
INZET BIOSTIMULANTEN
In de toekomstvisie van het ministerie van landbouw wordt gesproken over weerbare planten en
weerbare teeltsystemen. Om deze weerbaarheid te
realiseren is het toepassen van biostimulanten en/of
plantversterkers mogelijk effectief. Dit onderzoeksprogramma biedt bij uitstek de mogelijkheden om
de werking van deze middelen te toetsen.
WAARSCHUWINGSMODELLEN
Er zijn in het verleden diverse waarschuwingsmo-
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dellen ontwikkeld. Deze zijn weliswaar getoetst in
de praktijk maar nooit echt een standaard geworden in de plaagbeheersing. Een belangrijke reden
is de beperkte mate van informatie. Met huidige
meetmethoden en snelle communicatie van de
gegevens kunnen de waarschuwingssystemen
wellicht van een update worden voorzien. Met een
dynamisch waarschuwingssysteem dat gekoppeld
wordt aan sensoren in de teelt ontstaan er nieuwe
mogelijkheden om te voorspellen en om te reageren. De inzet van sensoren voor het meten van
gewasactiviteit staat in de kinderschoenen. Er zijn
systemen die op basis van groeimodellen en metingen een bemestingsbehoefte kunnen aangeven. Het
zou in die denklijn ook mogelijk moeten zijn om
sensoren die de vitaliteit van het gewas te kunnen
monitoren. Deze inzet van beschikbare sensortechieken zijn ook onderdeel van het onderzoeksprogramma.
SYSTEEM AANPAK
En deze losstaande elementen vormen in gezamenlijkheid een nieuwe systeembenadering. De aanzet
tot een systeembenadering is het resultaat van het
gehele programma over vier jaar.
Naast de onderzoeksthema's zijn inmiddels diverse
partijen aangehaakt met ideen en mogelijke oplossingen. Tijdens de open dag lieten Incotec en Agricult mogelijkheden zien die aansluiten bij de ambitie
van het project.
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Schreurs is hiervoor een samenwerking met Koppert aaangegaan en maakt gebruik van het middel
Trianum dat een beschermende werking heeft tegen
afscherming is de werkbreedte beperkt. De techniek
schimmels en bodemziektes. Dat bewijst dat er inteis interessant en leidt tot nadenken over spuittechressante perspectieven zijn voor zaadbehandeling echniek. De resultaten in de proeven zijn in de loop van
ter bleek ook dat de contacten tussen Incotec als zaadhet najaar bekend.
verbeteraar en de telerspraktijk toe is aan intensiever
contact om te weten wat teelt technische wensen zijn
Brainstorm
en om inzicht te krijgen in de mogelijkheden.
Nadenken geldt niet alleen voor de spuittechniek.
In het vierde en laatste jaar van het onderzoeksprogramma wordt onderzocht hoe de diverse onderSpuittechniek
delen kunnen worden opgezet tot een vernieuwd
Een constatering in de uitvoering van het project is
teeltsysteem. Dat vraagt uiteraard inzicht in de redat 'groene' middelen een aangepaste manier van
sultaten van de proeven maar ook creativiteit om de
toepassing nodig hebben. Immers veelal is er sprake
onderdelen voor en nieuwe teeltsysteem in elkaar te
van contactmiddelen en dat kan slecht worden verzetten. Daarbij is zowel teeltgerichte kennis als techspreid met de bekende techniek waarin spuitmiddel
nisch knowhow noodzakelijk. Om invulling te geven
van boven wordt gespoten. Afgelopen jaar hebben
aan een nieuwe teeltsysteem wordt in november een
een aantal objecten in onderzoek gelegen waarbij de
bijeenkomst georganiseerd. Daarvoor is inmiddels
Loofdoes van Agricult is ingezet. Deze loofdoes zorgt
een interessante locatie gevonden. Iedereen die de
in een afgedekte omgeving voor een werveling met
creativiteit heeft om mee te denken kan zich melden
fijne druppels. Daarmee wordt de spuitvloeistof zovia brainstorm@bladycol.nl
wel boven. onder als in het gewas gebracht. Door de
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