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Het bedrijf Makhteshim Agan is te vinden 
Potato Europe. Het gewasbeschermings-
bedrijf laat uiteraard de range aan mid-

delen zien, maar dit jaar voor het eerst ook een 
systeem met luizenvangbakken. In de Noord-

oostpolder staan in totaal op zes verschillende 
locaties van deze luizenvangbakken.

Een van de pootgoedtelers waar een luizen-
vangbak staat is Sander Steijaert in Kraggen-
burg. ‘Ik vind het prettig dat een van de bakken 
bij mij staat omdat ik daarmee de luizendruk 
op mijn eigen bedrijf erg goed in beeld krijg.’ 
De bak is ook niet zonder reden bij deze teler 
geplaatst omdat bij de Zwartemeerweg relatief 
veel pootgoed geteeld wordt. Verder is de lui-
zendruk op dit punt iets groter omdat er aan de 
andere kant van de dijk veel water is.

SOORT LUIS
Het is de eerste keer dat het bedrijf 

Makhteshim Agan zelf luizenvangbakken uit-
zet. Belangrijkste reden om dit te doen is de 
verwachte toelating van een nieuwe insecticide 
in aardappelen van dit bedrijf eind dit jaar. De 
monitoringsperiode loopt 
van mei tot en met augus-
tus. ‘Dit is voor ons het eerste 
monitoringsjaar’, aldus Van 
Campen. ‘De NAK doet dit 
uiteraard al veel langer en 
die beginnen al heel vroeg 
met gegevens verzamelen 
zoals bijvoorbeeld in de 
vorm van de afklopgege-
vens.’

Het bedrijf werkt bij de 
monitoring samen met de 
NAK. ‘Een andere reden om 
te beginnen met monitoring door middel van 
luizenvangbakken is dat wij als bedrijf ook wil-
len dat telers bewuster omgaan met gewasbe-
schermingsmiddelen. We moeten proberen om 
de milieubelasting zo klein mogelijk te maken. 
Verder moeten we voorkomen dat insecten resis-
tent worden voor bepaalde middelen.’

De bakken huurt het bedrijf van de NAK. 

Deze organisatie determineert de monsters ook 
voor Makhteshim Agan. Van Campen gaat twee 
keer per week alle zes de bakken langs voor de 
monsters. In de luizenvangbak zit een afvoer 
waarin hij een fijnmazig gaasje doet. Door de 
bak leeg te gieten vangt hij de luizen op die in 
de bak terecht gekomen zijn. Het is daarbij van 
groot belang welke soorten luizen in welke mate 

aanwezig zijn. In totaal determineert de NAK op 
17 luizensoorten.

‘We maken ons de grootste zorgen als de 
groene perzikluis of de bruine violenluis gevon-
den wordt’, aldus Van Campen. ‘Deze luizensoor-
ten hebben namelijk de grootste overdrachts-
factor. Dit betekent dat zij heel gemakkelijk 
een virus overdragen naar de aardappelplant.’ 

Steijaert leest iedere twee weken in het bericht van 
Agrifirm hoe de luizendruk is.

POTATOEUROPE

Luizenvangbak bepaalt mede moment loofdoding

Schoon Water beperkt emissies met waarnemen in het gewas van dichtbij en veraf
MILIEU

Besparen met BOS, vliegtuig, sensor en veldwaarnemingen

Naast de informatie over de introductie en het nut van luizen-
vangbakken zal Makhteshim Agan tijdens Potato Europe ook de 
werking van gewasbeschermingsmiddelen laten zien. Twee van 
de vier producten op het demoveld van dit bedrijf zijn nieuwe 
middelen die sinds vorig jaar op de Nederlandse markt zijn toege-
laten. Het gaat om het nieuwe phytophthora-aardappelfungicide 
Banjo Forte dat een unieke combinatie van twee werkzame stof-
fen bevat. Het middel geeft een goede blad- en knolbescherming, 
heeft een sterke nevenwerking op Sclerotinia sclerotiorum en 
een uitstekende regenvastheid. Uit onderzoek van PPO in 2012 
en 2013 blijkt dat Banjo Forte ook op agressieve phytophthora-
isolaten een zeer goede werking heeft.
Mirador (werkzame stof azoxystrobin) is een fungicide ter bestrij-
ding van rhizoctonia. Het middel wordt voornamelijk toegepast 
bij het planten om de knollen te beschermen voor een aantasting 
door Rhizoctonia solani. Ook laat het bedrijf onderzoeksresulta-
ten zien van de werking van Talent in diverse nieuwe rassen. Elk 
jaar worden er door diverse handelshuizen en Makhteshim Agan 
zo’n 100 tot 120 aardappelrassen beproeft met Talent.

Twee nieuwe middelen en recente 
onderzoeksresultaten Talent

  Makhteshim Agan plaatste dit

jaar zes luizenvangbakken in de 

Noordoostpolder om de luizendruk in kaart te 

brengen. Aan de hand van monitoring worden 

de luizen bestreden en het moment van loofdo-

ding bepaald.

  Makhteshim Agan plaatste dit

jaar zes luizenvangbakken in de 

  Makhteshim Agan plaatste dit
THEMA

De bedrijven van Toon van der Heijden en 
Jan Meeuwissen in de omgeving van Soe-

rendonk zitten in een gebied waar akkerbouw 
en intensieve veehouderij naast natuur bestaan. 

Met een minimale belasting van het milieu 
proberen de ondernemers een gezond gewas te 
telen en een goede opbrengst te behalen. 

De inspanningen zijn behoorlijk, de resul-
taten veelbelovend. Jan Meeuwissen noemt som-
mige investeringen zoals bijvoorbeeld in gps 
‘een dure hobby’. Toch gaan de telers door, want 
ze doen kennis op voor de toekomst.

De ondernemers werken allebei met de 
Wingssprayer om minimale drift te hebben van 
gewasbeschermingsmiddelen en om het middel 
goed in het gewas te brengen. Meeuwissen voert 

zijn bemesting met urean in een werkgang uit 
tijdens het poten en in de rij waar hij de maïs 
zaait. Op deze manier is een goed rendement te 
halen uit de meststof bij een 0-emissie. Tech-
niek is belangrijk, maar net zo belangrijk is de 
keuze van middelen en moment van gebruik. 
Daarvoor zijn waarnemingen nodig. Deze wor-
den regelmatig doorgesproken met de adviseur.

WEERPAAL
Toon van der Heijden laat op zijn bedrijf 

de weerpaal en de sensor in het gewas zien. De 
gegevens die daaruit komen in combinatie met 
de sensoren die de akkerbouwers op werktuigen 
en trekkers hebben vormen de basis voor beslis-
singen. De boeren spuiten alleen als het nodig 
is. Als het nog even niet nodig is stellen ze een 
behandeling uit en dat scheelt werk en geld in 
het seizoen. Deze strategie heeft in het verleden 
steeds goed gewerkt. Er zijn geen problemen 
geweest met phytophthora in de aardappelbe-
waring.

De leverancier van gewasbeschermingsmid-
delen belt af en toe met Van der Heijden. ‘Die 
verdient toch aan elk rondje dat ik maak. Ik 
gebruik de Greenseeker, het weerstation met 
een beslissingsondersteunende systeem (BOS) 
en overleg met Geert-Jan van Roessel van DLV 
Plant.’ Als er geen absolute noodzaak is, stelt 
Van der Heijden een spuitronde uit en hij kan 
dankzij de Wingssprayertechniek ook soms 
minderen in dosering.

BETAALD SYSTEEM
Van der Heijden geeft de voorkeur aan een 

BOS-systeem dat aansluit bij zijn management-

systeem. ‘Er zijn ook gratis systemen, maar die 
zijn simpeler dan waar ik nu mee werk. Dat 
het betaalde systeem preciezer is,loont. De paal 
meet elk uur en stuurt de gegevens naar Deven-
ter. Als het een maand droog is, hoef ik eigenlijk 
niet te spuiten tegen phytophthora. Ik gebruik 
de metingen om te controleren of het klopt met 
mijn gevoel.’

Geert-Jan van Roessel volgt de bedrijven in 
zijn rol vanuit DLV Plant. Hij kijkt mee naar de 
gewasgroei in het seizoen. Dit jaar krijgt hij extra 
informatie vanuit spectraalmetingen vanuit een 

Akkerbouwers in Brabant reduceren de 

emissie van gewasbeschermingsmiddelen en 

meststoffen door precies te werken. Binnen 

het project Schoon Water voor Brabant onder-

zoeken ze de mogelijkheden.

Geert-Jan van Roessel rooit wat aardappelen in het perceel van Jan en Rob Meeuwissen. Het gewas is bladrijk en staat er 
gezond bij.

De weerpaal op het bedrijf van Van der Heijden geeft loka-
le informatie voor het beslissingsondersteunende syteem 
(BOS). In het aardappelperceel staat ook een sensor.



5Z AT E R D A G  7  S E P T E M B E R  2 0 1 3GEWAS

vliegtuig. Hierdoor kan ook met bewolking een 
opname gemaakt worden. Dit was voorheen 
met het systeem van Mijnakker niet mogelijk. 
De spectraalmeting kan Van Roessel helpen bij 
de bepaling van de bemesting in het gewas. Het 
interpreteren van sensorbeelden is lastig. De beel-
den geven informatie over gewasgroei of stikstof-
toestand, maar niet over de oorzaak. Meer metin-
gen en waarnemen in het veld hebben dus zin.

De vliegtuigen leveren in de loop van het 
groeiseizoen vijf beelden met tussenpozen van 
ongeveer tien dagen. Deze service wordt renda-
beler als het aantal deelnemers groeit en meer 
kaartjes in dezelfde vlucht gemaakt worden. 
Van der Heijden wil met alle waarnemingen zijn 
percelen blijven volgen. ‘Ik wil de verschillen 
weten en waar het aan ligt. Uiteindelijk wil ik 
kilo’s halen én kwaliteit.’

Jan Meeuwissen en zijn zoon Rob zetten 
hun Wingssprayer ook in voor loonwerk. Ze 
merken dat dankzij de techniek en de kennis 
van de situatie andere boeren vaker werk aan 
hen uitbesteden.

Meeuwissen is al twintig jaar bezig met 

het nauwkeurig sturen op organische stof. Hij 
houdt rekening met bemesting, vruchtwisse-
ling en groenbemesters. Hoe graag de burger 
en de beleidsmaker het ook zien, het valt niet 
altijd mee om praktisch uit de voeten te kun-
nen met milieusparende maatregelen. Meeu-
wissen: ‘Ik ben gestopt met bloemenranden 
voor natuurlijke vijanden. Dat pakte te veel uit 
als onkruidrand. De teelt van een groenbemes-
ter na de maïs is een rare regel. Als de maïs 
eraf is, is het in de praktijk te laat om nog een 
gewas te laten ontwikkelen.’ De intenties zijn 
wel goed, maar de praktijk kan er niet altijd 
mee uit de voeten.

De aanpak van de akkerbouwers spaart 
mest en middel. Dankzij een goed adviessys-
teem maken ze zich niet druk om het gewas 
als uitstel van een spuitbeurt mogelijk is. ‘In de 
schuur heb ik ook geen problemen’, stelt Van 
der Heijden. Dat er goede middelen toegelaten 
zijn in de phytophthorabestrijding draagt bij 
aan het succes van de aanpak.

J o r g  Tö n j e s

De roos-grasluis of de boterbloemluis zijn veel 
onschuldiger. Die hebben een overdrachtsfac-
tor die een honderdste kleiner is dan die van de 
groene perzikluis of de bruine violenluis.

Makhteshim Agan heeft de luizenvangbak op 
11 juni bij Steijaert geplaatst. Luizenvangbakken 
worden meestal in percelen met consumptie-
aardappelen geplaatst. ‘Zo krijg je een realistisch 

beeld van de luizendruk aangezien in consump-
tieaardappelen nauwelijks gespoten wordt tegen 
luizen. In percelen met pootgoed uiteraard wel’, 
aldus Van Campen. Het ras consumptieaardappe-
len waar de bak geplaatst wordt maakt volgens de 
technisch specialist niet uit.

Dit jaar kon de luizenvangbak later geplaatst 
worden dan normaal door het koude voorjaar. In 
jaren met een normaal seizoensverloop worden 
de bakken al in mei op de percelen gezet. Volgens 
Steijaert is 2013 een gunstig jaar voor de lui-
zendruk.  ‘In 2011 was de luizendruk heel hoog,  
2012 weer wat minder’, aldus de teler.

Op 28 juni werd via de monitoring de eer-
ste groene perzikluis gevonden. Na deze vondst 
besloot Steijaert zijn bestrijdingsschema goed 
gesloten te houden. ‘In principe is het pootgoed 
vijf weken beschermd door Actara dat we bij het 
poten meegeven. Daarna spuit ik echter meteen 
met een luizendoder, zeker als we luizen vinden.’

GEVOELIGHEID RAS
In totaal heeft de Kraggenburgse pootgoed-

teler 15 rassen verdeeld over 12 hectare. ‘Bij het 
bespuiten kijk ik naar het meest gevoeligheid 
aardappelras Zo zijn Santé en Markies minder 
virusgevoelig, Ariëlle en Mondial daarentegen 
juist wel. Door deze laatste twee rassen zal ik 
dus eerder gaan bespuiten. Daarbij kijk ik uiter-
aard weer naar de uitslag van de eigen luizen-
vangbak en degene die het dichtste bij staat.’ 
Pootgoedteler Steijaert krijgt twee keer per week 
via de mail van Agrifirm Plant de uitslag van de 
monsters van de luizenvangbakken. ‘Afhanke-
lijk van de soort en de hoeveelheid luizen die we 
vinden en de overdrachtsfactor van deze luizen 

gaan we vervolgens wel of niet bestrijden.
Na de vondst van de eerste luis met een 

hoge overdrachtsfactor op 28 juni bespoot Ste-
ijaert zijn pootgoed met insecticiden. ‘Dit laat 
ik afhangen van de uitkomsten van de luizen-
vangbakken. Na 28 juni heb ik volgens het lui-
zenbestrijdingsschema 2,5 week later weer een 
bestrijding uitgevoerd.’

Ook het moment van loofdoding vraag aan-
dacht bij de bestrijding van luizen. De NAK geeft 
voor ieder ras adviesdata voor loofdoding. ‘Als 
ik via de monitoring zie dat ik weer moet gaan 
bestrijden, maar dat valt net voor de advies-
datum van loofdoding, dan kies ik vaak voor 
loofdoding. Als het weer niet al te extreem is 
waardoor de luizendruk enorm kan toenemen, 
heeft het geen zin om een extra luizenbestrij-
ding uit te voeren.’

MONITORING KOST NIETS
‘Naast een eventuele toename van luizen 

via de monitoring kijk ik voor loofdoding ook 
naar de virusgevoeligheid en de maatsorte-
ring van een ras. Santé kan ik heel lang mee 
wachten omdat dat een sterk ras is en vrij onge-
voelig voor virussen. Toch spuit ik het loof van 
het eveneens sterke ras Rivièra wel eerder dood 
aangezien dat ras snel aan de maat is.’

De deelname aan het monitoringsprogram-
ma door middel van luizenvangbakken kost de 
pootgoedteler niets. Of de teler door het moni-
toringsprogramma minder bespuit de komende 
jaren kan hij moeilijk zeggen. ‘Dat hangt sterk 
af van de weersomstandigheden. Dat zag je dit 
jaar ook weer. Wellicht dat ik af en toe één keer 
minder kan bespuiten of later kan beginnen. De 
dosering per bespuiting kan ik in ieder geval 
niet aanpassen aangezien de kans op resistentie 
dan nog groter wordt.’

D i c k  va n  D o o r n

Sander Streijaert boert op een plaats waar de 
luizendruk hoger is. De vangbak geeft hem extra 
informatie.

Olaf van Campen leegt de vangbak en zorgt dat de gevangen luizen 
bij het NAK-laboratorium komen voor onderzoek.

F o t o ’s :  D i c k  v a n  D o o r n

Luizenvangbak bepaalt mede moment loofdoding

Schoon Water beperkt emissies met waarnemen in het gewas van dichtbij en veraf

Als de phytophthora opduikt en de weersomstan-
digheden gevaarlijk zijn, komen de telers met de 
Wingssprayer in actie.

Directe ureanbemesting in de rij met pootgoed geeft 
extra efficiëntie op het bedrijf van Meeuwissen.

Greenseeker op de Wingssprayer van Van der Heijden.

Besparen met BOS, vliegtuig, sensor en veldwaarnemingen

In de pootgoedsector leveren bacterieziektes en virussen de 
grootste risico’s op. Virussen worden bij aardappelrassen vooral 
overgebracht door luizen.
‘Bij  de consumptieaardappels is luizen niet zo’n hot item, ei-
genlijk alleen als er sprake is van zuigschade’, aldus technisch 
specialist Olaf van Campen van Makhteshim Agan. In de poot-
goedsector speelt schade door luizen juist des te meer. Het is 
dan wel geen quarantaineziekte zoals ringrot, maar toch kunnen 
luizen voor grote schade in pootgoed zorgen.’
Luizen mogen wel aanwezig zijn op pootgoed, maar virusover-
dracht door die luizen moet wel voorkomen worden. Vooral het 
Y-virus en het nieuwe YNTN-virus zijn een toenemende proble-
men bij de teelt van pootgoed. Meer Y- of YNTN-virus in de na-
controle van pootgoed resulteert in een klasseverlaging en  Dit 
betekent een financiële tegenvaller voor de teler.

Luizen brengen het Y- en YNTN-virus over

Toon van der Heijden bekijkt de perceelsscan voor 
hij met de Wingssprayer het veld in gaat. Ook 
bespreekt hij de werkwijze met collega-telers in de 
studiegroep.

Opnames uit een vliegtuig geven elke tien dagen 
informatie over de stand van het gewas.

F o t o ’s :  N i e u w e  O o g s t

Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te 
houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting 
Duinboeren en de Brabantse waterschappen. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. 
Loonwerkers, aardappel-, boom- en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant doen mee aan het project. 
Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) voert de projectleiding en werkt mee aan de communicatie. 
DLV Plant is betrokken met verschillende adviseurs. In elf grondwaterbeschermingsgebieden doen zelfs 
alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee aan Schoon Water voor Brabant: bewoners, bedrijven, 
landbouw, en gemeenten.

Schoon Water voor Brabant


