
Alternatieve schimmelbestrijding in asperges 
 
Op 21 september j.l. zijn aspergetelers die 
deelnemen aan het project ‘Schoon Water’ 
uitgenodigd om de resultaten van 
alternatieve schimmelbestrijding te bekijken. 
In plaats van chemische middelen zijn door 
Piet van Iersel, aspergeteler in Udenhout, de 
natuurlijke middelen Sentry R en Pretect 
ingezet. 
 
Sentry R (groeibevorderaar) en Pretect 
(bladmeststof) zijn producten van Plant Health 
Care BV uit Vught. Dit zijn natuurlijke middelen 
waarvan de milieubelasting minimaal is. Tijdens 
het bespreken van de resultaten waren ongeveer 
tien aspergetelers en twee medewerkers van Plant 
Health Care aanwezig. Een van de aspergetelers 
gebruikt de natuurlijke middelen al meerdere 
seizoenen. 
 
Proefopzet 
De proef is uitgevoerd op 2 ha asperges, geplant 
in 2007. Zie onderstaande tabel voor de 
bespuitingen. De eerste bespuiting met 
natuurlijke middelen werd uitgevoerd toen het 
loof ca. 0,5 meter hoog is. De tweede bespuiting 
bij een vol gewas. 
 

Spuitdatum 
Areaal 
(ha) 

Dosering & 
Middel 

Totale kosten 
bespuiting per 

ha 

Totale milieubelasting 
per ha bij 1,5-3% os 

24 juni 2 
3 l/ha Sentry R 
1 kg/ha Pretect 

127 0 

27 juli  1 

3 l/ha Sentry R 
1 kg/ha Pretect 
2 l/ha Yuccah 
(uitvloeier) 

153 0 

27 juli 1  
0,5 l/ha Score 
4 l/ha mancozeb 

65 104 

13 aug 1  
0,5 l/ha Kenbyo 
4 l/ha mancozeb 

80 1354 

 
 
Resultaten 
Tijdens de bijeenkomst hebben de aanwezigen vastgesteld dat in het veld geen 
verschil is te zien tussen de bespuiting met chemische en natuurlijke middelen. Ook 
gedurende het groeiseizoen hebben Piet van Iersel en DLV-adviseur Jos van Hamont 
geen verschillen geconstateerd. Loonwerker Wout Bruininx heeft de bespuitingen 
uitgevoerd en gaf aan dat hij iets meer werk had om de tank en maatbeker schoon 
te krijgen bij gebruik van de uitvloeier Yuccah. Dit werd door de medewerkers van 
Plant Health Care niet herkend. Mogelijk heeft een reactie plaatsgevonden met 

 



andere middelen in de tank. 
 
 
Conclusies 

• In het veld is geen verschil te zien tussen de planten die zijn bespoten met 
chemische en natuurlijke middelen. 

• Het project ‘Schoon Water’ heeft als doel de uitspoeling  van 
gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater te verminderen. De norm 
is maximaal 100 milieubelastingspunten per ha per bespuiting. Bij gebruik 
van Kenbyo wordt deze norm ruim tien keer overschreden! Sentry en Pretect 
hebben een minimale milieubelasting en voldoen aan de Schoon Water-norm. 

• In deze proef zijn de kosten voor het toepassen van natuurlijke middelen 
twee keer zo hoog als voor chemische middelen. Voor natuurlijke middelen is 
de maximale dosering aangehouden. 

 
 
Discussie en aanbevelingen vervolg 

• Opgemerkt moet worden dat de maximale dosering is aangehouden voor de 
natuurlijke middelen. Deze dosering is in overleg met de fabrikant gekozen. 
Aangezien asperges een grote massa loof produceren is een verlaging van de 
hoeveelheid middel alleen in een jong stadium (eerste bespuiting) mogelijk. 

• Door het relatief droge seizoen, was de schimmeldruk laag. Bij een nat jaar 
wordt er in de Brabantse aspergeteelt 4-5 keer gespoten. Drie keer bespuiten 
met natuurlijke middelen zou voldoende moeten zijn. Het verschil in kosten 
tussen natuurlijke en chemische middelen wordt daardoor aanmerkelijk 
kleiner. 

• De natuurlijke middelen verhogen de weerstand van de plant waardoor deze 
minder aantrekkelijk wordt voor schadelijke insecten en schimmels. Volgend 
jaar zal ook gekeken worden of er een verandering is waar te nemen in de 
aantasting door insecten en of een bespuiting met insecticiden kan worden 
uitgespaard. 

• Het nadeel van chemische middelen kan zijn dat de groei van de aspergeplant 
wordt geremd en resistentieopbouw. Ook is de milieubelasting hoog ten 
opzichte van natuurlijke middelen. Het is ook mogelijk om de chemische 
bestrijding af te wisselen met natuurlijke middelen.  

• Plant Health Care adviseert de schimmel myccorhiza toe te voegen bij 
zaadbehandeling, dompelen of bij planten (aanpassing plantmachine). Zodat 
de opname van nutriënten door de wortels van de aspergeplant wordt 
verbeterd. Dit is een eenmalige behandeling. Tevens werd voorgesteld om bij 
de bladbespuitingen met Pretect een kilo calciumcarbonaat toe te voegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ervaringen uit de praktijk 
Een klant van Plant Health Care heeft Pretect en Sentry voor het eerst toegepast in 2006 om te 
onderzoeken of het mogelijk was de milieubelasting te verminderen. Hij heeft de middelen ingezet op 
een klein gedeelte van zijn totale asperge-areaal. Er was geen verschil waarneembaar waarbij de 
milieubelasting op het proefvlak veel minder was. In 2007 is  Pretect ingezet op het grootste gedeelte 
van het asperge-areaal (het overige gedeelte gangbaar). Sentry is dit jaar niet toegepast omdat het 
juiste spuitmoment lastig te bepalen was. Sentry moest namelijk onder vochtige omstandigheden 
(geen regen) worden gespoten en ook na de bespuiting moest het nog een paar uur vochtig zijn. Er 
was ook dit jaar geen verschil waarneembaar, de natuurlijke middelen werkten net zo goed als de 
chemische. In 2008 is het hele areaal behandeld met Pretect.  Omdat er een lichte aantasting zichtbaar 
was, is de laatste bespuiting uitgevoerd met Kenbyo.  
In 2009 is het hele areaal behandeld met de natuurlijke middelen Pretect en Sentry R met uitvloeier 
Yuccah (Sentry R was inmiddels aangepast zodat de problemen van 2008 verholpen zijn). Tot eind 
augustus is geen aantasting waargenomen. Voor alle bespuitingen is een interval van ca. 14 dagen 
aangehouden, bij de 1e bespuiting is een 50 tot 75% lagere dosering gebruikt (dit omdat er nog niet 
zoveel gewas is). Dit alles is door de klant zelf gespoten met een zelfgebouwde rijenspuit met 
zakpijpen (voor 3 rijen) zodat op het juiste/ideale tijdstip zelf gespoten kan worden.  
De klant vindt de natuurlijke middelen veelbelovend: “Dit ook in samenhang met een goede bodem (en 
bodemleven). Door natuurlijke middelen te gebruiken heb je geen resistentieopbouw wat belangrijk is 
voor de natuur en de consument. En ik hou een ‘antibiotica-kuur’ achter de hand voor als het nodig is 
chemisch in te grijpen.” 


