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Bij de spuittechniek Loof-Does is minder water nodig en door de turbulentie is de 
bladbedekking beter, ook aan de onderkant van het blad.

zaad, zoals Pronk voorstelde, is bij sla ook 
niet aan de orde. “Dat zaad kiemt van zich-
zelf goed genoeg”, aldus Hoeben.

Toevoegingen werken beperkt
Pronk ging in op lopend onderzoek naar 
het toevoegen van micro-nutriënten, bio-
stimulanten en Trichoderma harzianum 
T-22 aan de coating. Het laatste in samen-
werking met Koppert. Hij noemde een 
stress release preparaat. Trianum (Tricho-
derma) beschermt planten tegen bodem-
ziekten op verschillende manieren. Het 
verbetert de ontwikkeling van het wortel-
gestel, de opname van nutriënten en de 
groei van de plant. 
Stress verminderen zegt telers weinig, 
beter zou zijn de factoren voor stress te 
verminderen. Pythium is bijvoorbeeld 
een uiting van stress en ontstaat door 
veranderingen in de groeiomstandighe-
den (weersschommelingen), droogte en/
of zout. De eerste beregening uitstellen 
helpt ook.
Plantenkweker Schreurs voegt bij de op-
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O
p alle onderdelen van de teelt 
van bladgewassen wordt mo-
menteel gezocht naar moge-
lijkheden en verbeteringen. De 

kracht van een PPS-project is volgens Ulko 
Stoll (vollegrondsgroente.net) dat be-
drijfs leven in de breedste zin, inclusief de 
topsector tuinbouw is betrokken. Zo ook 
bij het project van het bladgewassencol-
lectief Bladycol. “Blijkbaar is meer dan ooit 
creativiteit nodig om de teelt in de benen 
te houden. Al die vernieuwde onderdelen 
samen moeten zorgen voor een duurza-
mer teeltconcept. Telers zijn uitgenodigd 
hierover mee te denken om voor het ko-
mend jaar lijnen uit te zetten.”
Op donderdag 29 september werden bij 
Vertify de voorlopige resultaten van 2022 
uit zowel onderzoek als besprekingen ge-
presenteerd. Uit reacties van de aanwezi-
ge telers blijkt dat ze het zelf nog somber 
inzien. “Groene middelen blijken niet echt 
te werken en de spuittechniek Loof-Does 
is onder meer vanwege de werkbreedte 
niet klaar voor de praktijk.” De hoop blijft 
gevestigd op nieuwe middelen. Sivanto is 
weer terug en voor een traybehandeling 
met een systemisch werkend insecticide 
van FMC is uitbreiding aangevraagd.

Standaard coating heeft reden
Tijdens de bijeenkomst voorzien de ver-
schillende partijen elkaar van informatie, 
zo blijkt dat niet iedereen geïnformeerd is 

Groene middelen halen 
het niet in slaproef
Een duurzame teeltmethode voor bladgewassen met een 
krimpend pakket chemische middelen vergt op termijn 
inspanning van alle ketenpartijen. Telers verwachten nu het 
meest van zaadcoating en een traybehandeling die in andere 
gewassen wel is toegestaan.

over coating en eventuele priming. Een 
bedrijf als Incotec overlegt wel met zaad-
bedrijven, maar niet direct met de plan-
tenkwekers. Salesmanager Rob Pronk no-
digde aanwezige telers uit hun problemen 
duidelijk voor te leggen.
Slazaad wordt gecoat, om er een pilvorm 
van te maken, zodat de plantenkweker de 
zaden makkelijker kan zaaien. Deze coa-
ting kent volgens John Hoeben van Pla-
tenkwekerij Schreurs geen toevoegingen. 
Als zaad al van een speciale coating is 
voorzien, is dit gedaan door het zaadbe-
drijf om de kansen van het product te ver-
groten. Als plantenkweker heeft hij geen 
problemen met de opkweek van sla. “We 
gaan er dus zelf niet toe over. Dat brengt 
extra kosten met zich mee.” Primen van 
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In het veld zijn ook groene middelen en biostimulanten getest en is getracht insecten weg te houden met bladluizengaas af-
komstig uit de aardappelteelt.

kweek van lastige kruiden Trianum en ook 
Humifirst toe, maar dat heeft bij de op
kweek van sla geen resultaat. “We zien op 
het veld geen verschil.” Ook kosten spelen 
een rol, ofwel het volume van het gebruik
te medium waarin planten opgroeien. “Als 
het al op het zaad zit, zou dat wel handig 
zijn. Het moet zich vestigen op de wortel”, 
aldus Hoeben. De plantenkweker voor
spelde dat een meer biologische wijze zal 
bestaan uit meerdere aanpassingen. “Het 
is én, én, én … om zover mogelijk te ko
men.”

Wensen
Wensen zijn er ook, zoals onderzoek naar 
de mogelijkheid van het vergroten van de 
biologische stikstoffixatie van het gewas. 
Een betere stikstofopname zou tevens lei
den tot minder pythium. Een andere wens 
is het verminderen van de aantrekkelijk
heid voor vogels gedurende de eerste zes 
tot acht weken. Daarnaast ligt de etiket
uitbreiding van Maxim 480 FS van Syn
genta met als werkzame stof fludioxonil 
nog steeds in aanvraag. Deze coating is 
werkzaam tegen (kiem)schimmel gerela
teerde bodem en kiemziektes. 

Resultaten onderzoek
Het onderzoek dat Bladycol bij Vertify 
heeft uitgezet richt zich op drie aspecten. 
Onderzochte toepassingen bij de op

kweek bestonden uit meststoffen, extrac
ten en biostimulanten (waaronder Stimu
crop Siligreen). Hieruit kwam weinig 
positiefs. Brandnetel en sinaasappelex
tract werken niet om plagen te onder
drukken. Het beste was de traybehande
ling met chemie van FMC. Dat middel is 
toegestaan in andere gewassen. De aan
vraag voor etiketuitbreiding loopt.
In het veld zijn ook groene middelen en 
biostimulanten getest en is getracht in
secten weg te houden uit de aardappel
teelt, met bladluizengaas. Volgens pro
jectleider Ingrid Commandeur was dat 
laatste geen succes. “Als er al iets inzit, is 
het klimaat voor uitbreiding juist erg gun
stig.” 
Tellingen wezen uit dat beproefde midde
len niet het gewenste resultaat gaven. “De 
druk was hoog, in een blokjesproef is het 
lastig om dan verschillen tussen behande
lingen waar te nemen”, aldus Comman
deur. Ook in de behandeling met stan
daard insecticiden liepen de aantallen op.
Groene middelen hebben nu nog het na
deel dat ze vaker moeten worden ingezet. 
Dat betekent dat meer diesel nodig is, de 
bodem vaker wordt aangereden en dat 
mensen vaker een spuit zien rijden.

Nieuwe spuittechniek
In aardappelen zijn goede resultaten be
haald met de LoofDoes. Bij die spuittech

niek is minder water nodig en door de tur
bulentie (werveling) is de bladbedekking 
beter, ook aan de onderkant. Comman
deur ziet daarom kansen voor deze tech
niek bij gebruik van groene middelen. In 
de huidige uitvoering heeft de LoofDoes 
door de beperkte werkbreedte te weinig 
capaciteit. “Maar als het bij groene midde
len echt beter werkt, kan het principe ook 
anders worden toegepast. Denk aan zelf
rijdende spuitrobots, maar zover is het 
nog niet”, aldus de projectleider. In de 
praktijk werkt de huidige techniek met 
luchtondersteuning goed, maar dat is 
vooral bij de gangbare middelen die veel
al systemisch werken en in het gewas 
moeten dringen.

Uitspoelen insecten
Een duurzaam teeltsysteem met minder 
chemie, vraagt om gedragsverandering in 
de keten. Stoll: “De verwerkende industrie 
en handelshuizen worden hierin betrok
ken. We kijken ook naar mogelijkheden 
om de laatste insecten uit de sla te was
sen.” Commandeur liet zien dat het resul
taat beter is naarmate het water meer in 
beweging is. Zoet water en water met 
azijn doen het net iets beter dan gewoon 
kraanwater, maar ook dat scheelt al een 
hoop. “Het is een gedachterichting waarbij 
in ketenverband de productie wordt ge
optimaliseerd”, aldus Stoll.
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