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Beetle Eater ‘stofzuigt’ voor Schoon Water 

 

 

Hij blaast, zuigt en doodt kevers in zijn machtige ventilatoren. 

Gisteren was de Beetle Eater te bewonderen in Leende. Zonder 

chemische middelen pakt deze de aspergekever aan. En dat is 

goed nieuws voor Schoon Water en de teler! 

 

De Beetle Eater is een soort grote ‘stofzuiger’ die achterop een tractor 

is gemonteerd. Het apparaat komt uit Canada waar hij wordt ingezet 

tegen de coloradokever in aardappel. In Nederland waren er al proe-

ven in de spruitkool. Onder de vlag van Schoon Water en Telen met 

Toekomst wordt de machine nu dus getest voor zijn effect op de as-

pergekever. Aspergeteler Johan Bax te Leende probeerde dit seizoen 

de Beetle Eater uit en is er dik tevreden over: “De Beetle Eater mag 

zeker blijven, want hij werkt 

voortreffelijk. Volgend seizoen 

ga ik mijn hele areaal asperges 

ermee behandelen.”  

Uit onderzoek van PPO blijkt 

dat de Beetle Eater 60 – 75% 

van de volwassen kevers doodt 

en ook veel larven meeneemt. 

Dat is genoeg om schade in 

het gewas te voorkomen. Niet-

chemische technieken hebben 

de toekomst in de asperge-

teelt, waar het middelenpakket 

steeds smaller wordt. Resis-

tentievorming tegen chemische 

middelen ligt op de loer, mid-

delen bereiken soms al niet meer genoeg effect. 

Binnen het Schoon Water project blijven we daarom op zoek naar 

niet-chemische oplossingen die goed zijn voor teler en waterkwaliteit. 

Ook maatregelen zoals mechanische onkruidbestrijding en toepassing 

van bioplastics worden getest. 

 

Bekijk de Beetle Eater in actie via: www.schoon-water.nl 

Nadere inlichtingen: Jenneke van Vliet, CLM T 0345-470753 

 

PERSBERICHT 

 

 

Schoon Water voor Brabant is bedoeld om het gebruik van chemische onkruid-

bestrijding- en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De actie is een 

initiatief van Brabant Water, Provincie Noord-Brabant, waterschappen Aa en 

Maas, De Dommel en Brabantse Delta, ZLTO en Overlegplatform Duinboeren. 

Secretariaat Schoon Water: 

CLM, Postbus 62 4100 AB Culemborg 

t 0345 470700  f 0345 470799 

e info@clm.nl  i www.schoon-water.nl 


