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Uit de resultaten over 2018 blijkt dat de Noord-Brabantse
asperge- en preitelers die deelnemen aan'Schoon Water'
opnieuw een verlaging van de score op de milieumeetlat
hebben weten te realíseren. Zij dragen daarbijeen steentje
bij aan verbetering van het Noord-Brabantse grond- en
oppervlaktewater.

waar een aantal middelen niet zijn toegelaten.

Bij de verbreding lukte dat sommige jaren ook,

maar andere jaren ook weer niet. Ook hier zak-

te in 201 8 het aantal mbp sterk.

Redenen daling mbp
Er zijn een aantal redenen te geven voor de da-

ling in mbp.Ten eerste is het weer een factor

voor meer of minder milieubelasting. Zeker vo-

rig jaar was door droogte en hitte de druk van

schimmels minimaal. Dat betekent dat er so-

wieso minder tot geen fungiciden nodig waren

om het loof lang genoeg gezond te houden.

0ok verliep de mechanische onkruidbestrijding

uitstekend. Dat verklaart de lage scores van

201 B. Tevens houdt dat in dat in een jaar met

veel neerslag de milieubelasting zo maar weer

omhoog kan gaan.

Verder is van een aantal middelen de afgelopen

jaren de toelating vervallen, met name van

middelen met hoge milieubelasting. Ook de

verminderde inzet van het nog wel toegelaten

herbicide Lentagran speelt mee bij de verla-

ging van milieubelasting. Daar staat tegenover

dat AZ 500 in 201 6 in asperge is toegelaten.

Het wordt regelmatig ingezet, maar het middel

scoort per toepassing wel 575 mbp en is be-

lastend voor grondwater. ln 201 7 kwam het

aandeel bespuitingen boven de norm van

100 mbp per hectare naar grondwater bij de

verbreding uit op 31 70, in grondwaterbescher-

mingsgebieden op 28o/o.

Bij de milieubelasting naar het oppervlaktewa-

ter is de daling vooral te danken aan driftredu-

cerende maatregelen, zoals zakpijpen en spuit-

technieken, en mechanische

onkruidbestrijding. Ook worden voor het op-

pervlaktewater minder milieubelastende mid-

delen gebruikt of gingen de doseringen om-

laag. Hierdoor was in 201 7 het aandeel

bespuitingen boven de 1 00 mbp per hectare

voor oppervlaktewater relatief laag met 1 1%o

voor verbreding en 1 3olo in grondwaterbescher-

mingsgebieden. Bij de verbreding vragen het

insecticide deltamethrin en de herbiciden Reg-

lone en Bonalan nog extra aandacht, in ver-

band met hun effect op waterleven.

Tenslotte speelt de overstap van twee van de

27 deelnemers naar de biologische teelt een

rol. lmmers, zij gebruiken geen insecticiden en

fungÍciden meer en pakken het onkruid alleen

nog mechanisch en handmatig aan. "Dat deze

telers zijn omgeschakeld, is wel een gevólg van

hun deelname'i licht Jos van Hamont van

Delphy toe, hij is de begeleider van de asperge-

groep."Ze ploegen de ruggen nu deels of hele-

maal af en bestrijden het onkruid volledig

mechanisch. ln de gangbare teelt gebeurt dat

ook vaker, meestal nog gecombineerd met een

Resultaten prei

De groep preitelers behoort tot de'verbre-

dingiomdat hun percelen niet in grondwa-

terbeschermingsgebieden liggen.. De belas-

ting naar het oppervlaktewater is sinds het

referentiejaar 201 1 flink gedaald.Toen was

dat 3.957 mbp, in 2012 werd de grootste

stap gemaakt naar 1.929 mbp. ln de jaren

daarna zakte het geleidelijk tot rond

1.300 mbp. Voor bestrijding van trips zijn

weinig alternatieven en die scoren allemaal

hoog op oppervlaktewater.Verlaging van de

milieubelasting bij trips is wel mogelijk door

drift reducerende maatregelen of verlaagde

doseringen, bijvoorbeeld door het optimale

spuitmoment te kiezen. Door deze maatre-

gelen is het aandeel bespuitingen boven de

noÍm van 1 00 mbp per hectare per bespui-

ting gedaald naar 60/o.

De milieubelasting naar het grondwater

blijft in prei relatief hoog en ligt in de jaren

2014 tot ên met 2017 rond 3.000 mbp. Met

name Lentagran WP, Butisan 5 en Amistar

Top scoren hoog. Door deze middelen was

het aandeel bespuitingen boven de norm

van 100 mbp per hectare per bespuiting met

300/o ook hoog. Eventuele alternatieven sco-

ren juist weer hoog op oppervlaktewater.

bodemherbicide, maar dat is ook al minder dan

wat gebruikelijk wasÍ

É
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De groep aspergetelers bekijkt de in ontwikkeling zijnde machine om mechanisch het onkruid
in asperge onder de duim te houden van Frank Swinkels, De machine krijgt nog brede schij-
ven om de zijkanten van de ruggen te bewerken, De machine werkt in twee rijen. swinkels
had de aspergegroep Schoon Water op zijn bedrijf te gast.
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tewater te verbeteren. Daarbij gaat het om de

emissie van gewasbeschermingsmiddelen

naar grond- en oppervlaktewater te verminde-

ren. De belangrijkste insteek is te kijken naar

de mogelijkheden om de inzet van die midde-

len zoveel mogelijk te beperken of zelfs

helemaal niet meer te gebruiken, zoals in de

biologische teelt. Het CLM (Centrum voor

Landbouw en Milieu) is projectleider, Delphy

participeert als adviesorganisatie en verzorgt

de begeleiding van telersgroepen.

Er zijn telersgroepen pÍei, stamslabonen, as-

perge en loonwerk, daarnaast zijn eÍ groepen

in de akkerbouw en boomteelt. Het projêct is

gestart met telers in grondwaterbescher-

mingsgebieden, maar later uitgebreid met te-

lers daarbuiten als'verbredingi

Grens van 500 mbp
De grens voor de maximale milieubelasting van

het grondwater is getrokken bij 500 milieube-

lastingpunten (mbp). Dat zijn maximaal vijf

toepassingen met middelen die de nog veilige

grens van 100 mbp richting het grondwater ge-

ven. De grens van 500 mbp per hectare is de

uitspoelingsnorm. Die geldt dus als veilige

norm om het grondwater niet te belasten.

Uit de resultaten van de aspergegroep blijkt

dat de milieubelasting (berekend volgens de

CLM milieumeetlat) over 201 1 - dat is het refe-

Íentiejaar, toen werden de groepen gestart -
tot en met 201 8 een dalende trend laat zien.

Weliswaar kan van jaar tot jaar sprake zijn van

dalingen en stijgingen, maar de tendens is

minder mbp. Qua belasting van grondwater

(zie grafiek Milieubelasting Grondwater as-

perge)leekde norm van 500 mbp jarenlang

een onhaalbare kaart. ln het (extreem hete)

jaar 201 B werd deze norm met 458 mbp voor

het eerst niet overschreden.

De milieubelasting van oppervlaktewater (zre

g rafi ek M i I i eu be I asti ng O ppe rvlaktewate r os-

perge) is sinds20l 3 lager dan 500 mbp per

hectare in grondwaterbeschermingsgebieden,
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Meer irrigatie
Een ander gevolg van het project is de toena-

me van druppelinigatie."lk denk dat ondertus-

sen op zo'n 20o/ovàn de aspergepercelen drup-
pelirrigatie ligt'i zegtVan Hamont."Het blijkt
dat regelmatig water geven via inigatie 15%

meer productie geeft dan dezelfde hoeveel-

heid in een paar keer met de haspel. Verder

maak je het loof niet extra nat waardoor je de

schimmeldruk in ieder geval niet verhoogt. Dat

scheelt in de benodigde bespuitingen. Ook

heb je minder kiemend onkruid, omdat je niet

heel de bovengrond.natmaakt. Aan de andere

kant, als je de grond goed nat wilt maken, gaat

dat met een haspel beter. Er kunnen zich situa-

ties voordoen, zoals bij extreme droogte, datje
ondanks inigatie het beste toch een keer met

de haspel water kunt gevenl'
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