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1

Inleiding _______________________________________________________________

Bloemrijke akkerranden bieden een schuilplaats en voedingsbron aan nuttige insecten, zoals zweefvliegen, lieveheersbeestjes en gaasvliegen. Als deze vanuit de rand
het gewas intrekken kunnen zij flinke hoeveelheden schadelijke insecten opeten,
zoals luizen en trips. Wanneer er voldoende van deze natuurlijke vijanden aanwezig
zijn, kunnen zij een plaag zodanig onderdrukken dat een bespuiting niet nodig
is. De rand fungeert ook als buffer tussen het perceel en de sloot, waardoor er
minder middelen en meststoffen in het water terecht komen. Daarnaast zijn de
bloeiende randen erg mooi om te zien! De randen betekenen een voordeel voor het
milieu en het landschap, maar mogelijk ook voor de portemonnee van de boer.
In het project Akkerranden Flevoland zijn begin 2009 op 26 akkerbouwbedrijven
drie meter brede perceelranden ingezaaid met één- of meerjarige bloemenmengsels. Deze bedrijven liggen in één van de vijf clusters, rond de volgende locaties:
• Oude Bosweg, Dronten
• Alikruikweg, Biddinghuizen
• Vogelweg, Lelystad
• Zeeasterweg, Lelystad
• Schokland, Noordoost Polder.
Gedurende het vijfjarige project wordt bijgehouden wat de resultaten zijn van de
aangelegde randen, met als doel:
• informatie verzamelen, waarmee deelnemers met FAB-adviseurs kunnen bepalen of het nodig is om tegen plaaginsecten te spuiten met een insecticide (direct
in het veld);
• deelnemers inzicht geven in elkaars aanpak en resultaten, zodat ze van elkaar
kunnen leren (individueel achter de computer, met adviseur of in groepsbijeenkomsten);
• inzicht geven in de effectiviteit van de plaagbestrijding, verandering van het
middelengebruik en (vanaf 2010) de ontwikkeling in de biodiversiteit in de randen en openbare ruimte.
Wat hebben de randen in 2009 opgeleverd?
Deze rapportage geeft een beeld van de effecten van de randen in het eerste projectjaar. Het beschrijft de resultaten van de tellingen van plaaginsecten en natuurlijke vijanden en het insecticidengebruik.
Daarnaast zijn ook de ervaringen van de deelnemers in het project gemeten via
een enquête en beschreven in deze rapportage.

Het project Akkerranden Flevoland duurt van 2009-2013 en streeft naar het aanleggen van in
totaal 160 kilometer aan bloemrijke akkerranden bij 80 agrarische ondernemers in Flevoland.
Het project is een initiatief van Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Landschapsbeheer Flevoland en LTO-Noord. Het bouwt voort op een pilot-project dat tussen 2006 en
2008 werd uitgevoerd. Toen werd door 28 Flevolandse boeren al 60 kilometer akkerranden
aangelegd. Uitvoerders van het project zijn CLM, Broos Water, Agrarische Unie, Communicatiebureau De Lynx en CAH Dronten.

1

2

Werkwijze ___________________________________________________________

In 2009 heeft op 24 bedrijven gewasinspectie plaatsgevonden. Het doel van de
gewasinspectie is inzicht krijgen in de noodzaak om chemische middelen te gebruiken ter bestrijding van plaaginsecten. Deze noodzaak hangt af van de mate waarin
plaaginsecten en natuurlijke vijanden aanwezig zijn in het perceel.
Vanaf 2010 zal op enkele bedrijven ook (de intensievere) monitoring plaatsvinden.
Bij de monitoring vinden ook waarnemingen plaats in de rand en in de naastliggende openbare ruimte. Daarnaast wordt in meer detail naar de aanwezigheid van
plaaginsecten en natuurlijke vijanden in het gewas gekeken, op verschillende vaste
afstanden vanaf de rand. Dit heeft tot doel om inzicht te krijgen in de invloed van
(aangepast beheer in) de openbare ruimte op het aantal natuurlijke vijanden in de
rand en het perceel. Op basis van de monitoring kan ook een beeld verkregen worden van de migratie van natuurlijke vijanden vanaf de rand het perceel in. De migratie van natuurlijke vijanden wordt overigens grondiger onderzocht in het FAB2
project in de Hoeksche Waard.
In dit hoofdstuk is de werkwijze van de gewasinspecties beschreven.
Plaaginsecten en natuurlijke vijanden
Tijdens de gewasinspectie in het gewas wordt gelet op de aanwezigheid van
plaaginsecten en hun natuurlijke vijanden (zie tabel 2.1).
Tabel 2.1 Plaaginsecten en natuurlijke vijanden die geteld worden
Gewas

Plaaginsect

Cons.aardappel

Luis:
-

Natuurlijke vijanden

Aardappeltopluis

Lieveheersbeestje, gaas-

-

Wegedoorn/vuilboomluis

vlieg, zweefvlieg, sluip-

-

Overige luizen

wesp(mummie), roof-

Graan

Luis

wants, galmug, spin,

Ui / Sjalot

Trips (larven)

loopkevers.

Kool

Luis, Trips (larven), Rups

Peen

Wortelvlieg, Luis

Protocol voor gewasinspectie
We hebben ervoor gekozen bij de gewasinspectie zo veel mogelijk aan te sluiten bij
de gangbare praktijk. In de praktijk wordt gewasinspectie steekproefsgewijs in een
perceel uitgevoerd.
Bij de gewasinspectie wordt onderscheid gemaakt in 2 afstandscategorieën:
Langs de rand:
op een vaste afstand van 2m langs de rand. Langs de rand is
de plaagdruk vaak hoger en er komen meer natuurlijke vijanden voor vanuit de rand.
Binnen het perceel: op een variabele afstand >70 m langs de rand. Uit onderzoek
in de Hoeksche Waard blijkt dat de invloed van de rand na 70
meter niet goed meer waarneembaar is. De inschatting is dat
het voor de vergelijkbaarheid niet uit maakt op welke plek er in
het perceel wordt waargenomen. Adviseurs en telers geven er
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de voorkeur aan om niet altijd op precies dezelfde plek te gaan
kijken. Op die manier kan met een beperkte inspanning in een
aantal bezoeken een bredere indruk verkregen worden van het
perceel.
Per baan worden 5 willekeurige planten bekeken. Deze planten worden ‘at random’
gekozen op de steekproefsgewijs vastgestelde locatie in het perceel.

In bijlage 1 is het protocol voor
de gewasinspectie opgenomen.
Hierin is de werkwijze uitvoeriger beschreven.

Uitvoering van de gewasinspectie door de FAB-adviseur
De FAB-adviseur heeft aan het begin van het seizoen samen met de deelnemer
bepaald op welk perceel (in welk gewas) de gewasinspectie uitgevoerd zal worden.
De gewasinspectie is uitgevoerd door de FAB-adviseur en (indien belangstellend) de
agrariër. Een gewasinspectie duurt ongeveer 30 minuten per perceel (incl. registratie van de telling en advisering).
Het streven was om elke deelnemer 5x in het groeiseizoen te bezoeken, met een 12 wekelijkse frequentie. In de praktijk is er bij de deelnemers gemiddeld 3,5x een
inspectie uitgevoerd. Hiervoor zijn verschillende redenen. Er is veel extra tijd gestoken in gesprekken met de
deelnemers over het beheer van
de randen en de keuze van locaties in 2010. Dit is deels ten koste gegaan van de tijd voor gewasinspecties. Daarnaast is het
project laat in het voorjaar gestart. De opleiding van de FABadviseurs heeft daardoor plaatsgevonden in een relatief drukke
periode voor de adviseurs, waardoor weinig tijd beschikbaar was
voor studie en oefening. In 2010
zal dit meer aandacht krijgen.

Terugkoppeling over de inspecties aan de deelnemers
Van elk bezoek wordt een notitie gemaakt met het resultaat van de gewasinspectie
en een bijbehorend advies om wel of niet te spuiten. Dit wordt op een doordrukvel
achtergelaten bij de agrariër (zie bijlage 2). De tellingen worden direct verwerkt via
een zakcomputer en in het programma Masterlink geplaatst, dat de deelnemer elk
gewenst moment op zijn computer kan raadplegen.
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Presentatie van tellingen op de website
In 2009 zijn de resultaten van de tellingen ook op de website geplaatst. Dit is gedaan in de vorm van grafieken, waarin per gewas de tellingen zijn weergegeven
(zie ook bijlage 3). De namen van de deelnemers zijn geanonimiseerd.
Het doel van het plaatsen van de gegevens op de website is dat telers actuele gegevens met elkaar kunnen vergelijken. De indruk is dat de gegevens in 2009 weinig
zijn bekeken.
Eind 2009/begin 2010 zal deze vorm van presenteren van de resultaten met de
kennisuitdragers besproken worden. Vragen daarbij zijn:
- is de manier waarop de gegevens van alle deelnemers nu op de website geplaatst worden zinvol?
- wat kunnen deelnemers ermee?
- wat kunnen niet-deelnemers ermee?
- wanneer worden de gegevens geraadpleegd?
- zijn er manieren om het delen van elkaars gegevens (via de website) te verbeteren?
Groepsbijeenkomsten
In juli (Zeeasterweg) en augustus (Schokland en Zeeasterweg) heeft het projectteam veldbijeenkomsten voor de deelnemers georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten was kennisuitwisseling. Tijdens de veldbijeenkomsten is gesproken over
de stand van het gewas en de rand, de onkruidbeheersing, het herkennen van plagen en natuurlijke vijanden, de resultaten van de gewasinspectie, het inzaaien van
de randen voor 2010 en de reacties op het project tot nu toe.

www.akkerrandenflevoland.nl
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3
3.1

Deelname en percelen in 2009
Ligging van de percelen met FAB-randen
In de onderstaande figuur zijn de percelen aangegeven waarlangs een rand is aangelegd in het project.

Figuur 3.1 Ligging van de percelen met bloemrijke akkerranden

3.2

Type randen
Deelnemers konden kiezen voor de aanleg van eenjarige en/of een meerjarige akkerrand van 3 meter breed. In 2009 hebben zijn de volgende randen aangelegd:
•
13 ha eenjarige rand, door 24 deelnemers (vergoeding 2613 euro/ha)
•
4,6 ha meerjarige rand, door 8 deelnemers (vergoeding 2850 euro/ha).
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3.3

Percelen waar gewasinspectie heeft plaatsgevonden
Op basis van de waarnemingen in het veld kan bepaald worden hoe de verhouding
natuurlijke vijanden is ten opzichte van het aantal plaaginsecten en of het nodig is
om een insecticide in te zetten. De FAB-adviseur voert (samen met de deelnemer)
gewasinspectie uit op één perceel, in één van de gewassen waarlangs de akkerrand
ligt. Op de andere percelen kan de deelnemer dit zelf doen. Alleen de waarnemingen van de adviseur worden geregistreerd en zijn meegenomen in deze rapportage.
In 2009 zijn de gewasinspecties uitgevoerd in consumptie-aardappel, uien, wintertarwe, witte kool en peen (zie tabel 3.1).

Tabel 3.1 Gewassen en type randen per cluster.
Gewas

Cluster

Consumptie-aardappel

Alikruikweg

Aantal deelnemers met rand:
1-jarig

Uien

Zeeasterweg

2

Oudebosweg

2

Schokland

1

Oudebosweg

1

Schokland

2

Harderringweg

1

Vogelweg

1

1

1

Wintertarwe

Schokland

1

Witte kool

Oudebosweg

1

Peen

Oudebosweg

1

Zeeasterweg

1

6

meerjarig
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Resultaten van de gewasinspectie
In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de resultaten van de gewasinspecties
in 2009.
Er is in de analyse (ook vanwege het beperkte aantal deelnemers) geen onderscheid gemaakt tussen eenjarige en meerjarige akkerranden.

4.1

Resultaten per gewas per cluster
In het algemeen valt op dat er een grote diversiteit is in aantallen plaaginsecten en
natuurlijke vijanden tussen percelen. Dit betekent dus dat maatwerk nodig is in de
advisering van bedrijven: het is niet mogelijk om een gebiedsadvies te geven!
Om toch een beeld te geven van de ontwikkeling van plaaginsecten en natuurlijke
vijanden in de verschillende clusters zijn in figuur 4.1 en 4.2 de gemiddelde resultaten weergegeven voor de grootste clusters en de gewassen consumptie-aardappel
en uien (zie ook bijlage 3). Dit zijn de gewassen waar de gewasinspecties op de
meeste bedrijven hebben plaatsgevonden.
Consumptie-aardappel
Over het algemeen zijn lage aantallen luis aangetroffen. Aardappeltopluis is nauwelijks aangetroffen. Wegedoornluis en Vuilboomluis kwamen voornamelijk voor op
één bedrijf in juli. De meeste luizen die waargenomen zijn waren van een andere
soort, zoals de Groene perzikluis en de Boterbloemluis.
Alleen in het cluster Alikruikweg zijn op vier bedrijven meerdere aardappeltopluizen
aangetroffen. Op twee daarvan (bedrijven A en D) werd de schadedrempel overschreden. Op andere percelen en wat betreft andere luissoorten zijn de drempels
niet overschreden. De schadedrempels worden over het algemeen echter als hoog
ervaren, ook elders in Nederland. In de praktijk wacht men meestal niet af tot de
schadedrempels worden bereikt. Betere (goed onderbouwde) schadedrempels dan
degenen die we volgens het protocol hanteren zijn er echter niet.
Behalve op Schokland (met één bedrijf waar inspectie plaatsvond in consumptieaardappel) kwamen in alle clusters en bedrijven luizen voor. Op het bedrijf (S) in
Schokland zijn geen luizen waargenomen en de teler heeft niet gespoten. Er kwamen (alleen naast de rand) verschillende natuurlijke vijanden voor.
De aantallen en diversiteit van natuurlijke vijanden in de percelen zijn groot in
vergelijking met de andere gewassen. Aan de Alikruikweg en de Zeeasterweg zijn
meer natuurlijke vijanden waargenomen als aan de Oudebosweg. Mogelijk kan hier
ook de kennis en ervaring van de FAB-adviseur met de gewasinspectie een rol in
gespeeld hebben.
Het grootste deel van het seizoen kwamen er gemiddeld meer natuurlijke vijanden
voor dan plagen (zie ook paragraaf 4.2).
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Figuur 4.1a Aantallen natuurlijke vijanden en plaaginsecten in consumptie-aardappel, gemiddeld
per week, per cluster (tussen haakjes in de grafiek titel: het aantal bedrijven waar de gewasinspectie plaatsvond). In weken met een * is geen gewasinspectie uitgevoerd.
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Ui
In het cluster Schokland (2 bedrijven) is vrijwel geen trips aangetroffen. In de andere clusters is meer trips gevonden. Eén van de twee bedrijven (bedrijf T) in
Schokland heeft 4x gespoten met het middel Decis. Er zijn in dit perceel wel natuurlijke vijanden waargenomen. Op de meeste bedrijven is 1x tegen trips gespoten.
In ui zijn minder natuurlijke vijanden waargenomen als in aardappelen. Er worden
vooral loopkevers, gaasvliegen en lieveheersbeestjes waargenomen. De gaasvliegen werden vooral in de maand augustus gesignaleerd.

Figuur 4.1b Aantallen natuurlijke vijanden en plaaginsecten in uien, gemiddeld per week, per cluster (tussen haakjes in de grafiek titel: het aantal bedrijven waar de gewasinspectie plaatsvond).
In weken met een * is geen gewasinspectie uitgevoerd.

Wintertarwe
In 2009 heeft gewasinspectie plaatsgevonden op slechts één perceel met wintertarwe (bedrijf Q), in het cluster Schokland. In de tellingen zijn geen luizen waargenomen en wel veel natuurlijke vijanden. Een groot deel van de getelde natuurlijke
vijanden zijn mummies (luizen die geparasiteerd zijn door sluipwespen), wat er op
duidt dat er wel degelijk luizen aanwezig waren.
De akkerbouwer heeft 2x gespoten met het middel Pirimor. Andere telers hebben
niet of 1x gespoten met Pirimor. Dit middel is niet schadelijk voor natuurlijke vijanden. Dit is ook te zien aan het grote aantal natuurlijke vijanden gedurende het seizoen. Gezien de grote hoeveelheid bestrijders is het de vraag of het nodig was om
2x te spuiten.
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Witte kool en peen
In 2009 is ook op 2 percelen met peen en 1 perceel met witte kool gewasinspectie
uitgevoerd.
In het perceel met witte kool zijn halverwege juli veel eitjes van het kleine koolwitje waargenomen en (te) weinig natuurlijke vijanden. Later in het seizoen zijn
meer natuurlijke vijanden aangetroffen.
Op het peenperceel aan de Zeeasterweg zijn geen plaaginsecten aangetroffen en
verschillende natuurlijke vijanden.
Op het perceel aan de Oudebosweg zijn veel luizen en ook een enkele wortelvlieg
waargenomen. Er zijn daar weinig natuurlijke vijanden gezien.

Figuur 4.2 Aantallen natuurlijke vijanden en plaaginsecten, gemiddeld per week, per cluster en de
spreiding in de tellingen (tussen haakjes in de grafiek titel: het aantal bedrijven waar de gewasinspectie plaatsvond). In weken met een * is geen gewasinspectie uitgevoerd.
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4.2

Verhouding natuurlijke vijanden en plaaginsecten
Uit onderzoek is gebleken dat natuurlijke vijanden een plaag voldoende zouden
kunnen onderdrukken wanneer er per 10 plaaginsecten tenminste 1 natuurlijke
vijand aanwezig is in het perceel (o.a. in het FAB-project in de Hoeksche Waard1).
Op basis van de tellingen is geanalyseerd hoe de gemiddelde relatie tussen beide
groepen was in 2009. De resultaten zijn weergegeven in figuur 4.3.

Figuur 4.3 Verhouding natuurlijke vijanden en plaaginsecten op de deelnemende bedrijven.

(CA=consumptie-aardappel, Pn=peen, WK=witte kool, Wt=wintertarwe, Ui=ui).

1

Projecten FABI 2005-2007 en LTO-FABII 2008-2011 (Projectleider: dhr. H. van Gurp, (Z)LTO

Projecten en uitvoering door WUR-PPO, WUR-PRI, UvA_IBED, DLV Plant, CLM en LBI).
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Wat opvalt in de grafieken is dat op maar liefst 19 van de 24 bedrijven de verhouding natuurlijke vijanden : plaaginsecten in alle waarnemingen gunstig was; dat wil
zeggen dat er meer dan 1 natuurlijke vijand was per 10 plaaginsecten.
Op de meeste percelen waarin gewasinspectie plaatsvond zijn insecticiden toegepast. De toepassingsfrequentie in aardappelen, wintertarwe en peen lag gemiddeld
op 1x in het seizoen en in ui gemiddeld op 2x. Het is moeilijk om te zeggen of de
verhouding natuurlijke vijanden : plaaginsecten net zo gunstig zou zijn geweest als
er niet gespoten was. Wel geven de telresultaten aan dat er kansen liggen om een
bespuiting uit te stellen of achter wege te laten wanneer de verhouding gunstig is.
Op de vijf bedrijven waar de verhouding niet altijd optimaal was zijn geen andere
middelen gebruikt als op de meeste andere bedrijven. In de veel gevallen hebben
de telers pyrethroïden ingezet. Deze middelen doden zowel plaaginsecten als natuurlijke vijanden.
In 2010 zal wederom aandacht worden besteed aan de middelenkeuze. Er zijn (selectievere) middelen die minder schadelijk zijn voor natuurlijke middelen. De overstap naar andere middelen zal niet altijd makkelijk gemaakt worden. De deelnemers zijn in veel gevallen gewend aan het gebruik van de pyrethroïden. Bovendien
zijn de selectievere middelen duurder.
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4.3

Vergelijking langs de rand - binnen in het perceel
Veel natuurlijke vijanden hebben stuifmeel en nectar nodig als voedingsbron en
zullen daardoor het meest in de buurt van de rand te vinden zijn. Vanuit de rand
gaan zij het perceel in. De verwachting was daarom dat er langs de rand meer natuurlijke vijanden te vinden zouden zijn dan binnen in het perceel.
Voor de twee belangrijkste gewassen (qua aantalen percelen) is een vergelijking
gemaakt van de aantallen op beide locaties in het perceel.

Figuur 4.4 Vergelijking van de hoeveelheid natuurlijke vijanden en plaaginsecten in waarnemingen
langs de rand (2m van de rand) en binnen in het perceel (>40 van de rand).
In weken met een * is geen gewasinspectie uitgevoerd.

Uit figuur 4.4 blijkt deze verwachting op de aardappelpercelen te kloppen. In alle
weken ligt het (gemiddelde) aantal natuurlijke vijanden langs de rand hoger dan
binnen het perceel. Het aantal luizen is binnen het perceel juist hoger dan langs de
rand. Over het algemeen komen luizen juist meer aan de randen van het perceel
voor (zonder FAB-rand). Het is daarom waarschijnlijk dat de natuurlijke vijanden
het aantal luizen langs de rand heeft beperkt.
In uien percelen is het beeld minder duidelijk.
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4.4

Ervaringen van deelnemers
In deze paragraaf wordt een indruk gegeven van de ervaringen van de deelnemers
over de praktische kanten van de rand. De informatie is gebaseerd op gesprekken
met deelnemers, opmerkingen tijdens veldbijeenkomsten en een korte enquête (zie
figuur 4.5).
Inpasbaarheid in het bouwplan
Over het algemeen is men positief over de inpassing van de akkerranden in het
huidige bouwplan.
Opkomst van de randen
De meerjarige randen zijn over het algemeen slecht opgekomen. De eenjarige randen stonden er bij de meeste deelnemers goed bij. De begroeiing was dicht. Soms
was het nodig de eenjarige rand te maaien vanwege de onkruiddruk.
Randen hebben soms te lijden gehad onder berijding door de agrariër en het
maaien van de slootkant door het waterschap.
Onkruidbeheersing
De onkruidontwikkeling in en
vanuit de rand is voor veel
deelnemers een zorgpunt.
Met de deelnemers is besproken hoe veronkruiding
tegen gegaan kan worden,
door middel van maaien/klepelen of (pleksgewijze) inzet van herbiciden. Een
kleine proef met het inzetten
van het herbicide Aramo
(kwart dosering) tegen
straatgras in een eenjarige
rand heeft goed gewerkt.
Ook zijn mogelijkheden
geïnventariseerd om onkruid te beperken door de manier waarop de rand wordt
aangelegd. Dit jaar is (laat) in het voorjaar ingezaaid. De verwachting is dat minder
onkruid zal optreden als al in het najaar gezaaid wordt, zodat het zaad vroeger
opkomt en beter kan concurreren met de onkruiden. Dit vraagt echter ook een
zaadmengsel dat hiervoor geschikt is. Een aantal telers heeft in het najaar van
2009 een rand ingezaaid met een grasmengsel. Dit onderdrukt de onkruiden. In het
voorjaar zal geëxperimenteerd worden met het in- of doorzaaien van een kruidenmengsel. Hier is nog weinig ervaring mee.
Een andere mogelijkheid is het aanleggen van een bredere rand (bijv. 6 meter)
waarbij aan beide kanten een grasstrook waarin onkruid bestreden kunnen worden
en waar ook overheen gereden kan worden. Deze mogelijkheid wordt binnen het
project verkend.
Een leerpunt (in alle FAB-projecten) is dat het erg belangrijk is om ‘schoon’ te beginnen met de rand. Op een kopakker waarvan de bodemstructuur slecht is en
waar al jaren veel onkruid voorkomt, zullen de ingezaaide mengsels het moeilijk
krijgen. Voor een enkeling bleek de veronkruiding reden genoeg om in 2010 niet
meer door te gaan met het project.
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Gewasbescherming
Voor zowel telers als adviseurs bleek het soms moeilijk om op basis van de tellingen uitspraken te doen over het verband tussen de rand en het gewas. Wat doe je
bijvoorbeeld als er alleen langs de rand veel natuurlijke vijanden zitten en in het
perceel komen op verschillende plekken plaaginsecten voor (nu nog) onder de
schadedrempel?
Op het moment dat de bespuitingen tegen de aardappeltopluis (vaak standaard
rond 10 juni) worden uitgevoerd, vonden de deelnemers de randen nog onvoldoende ontwikkeld om voor veel natuurlijke vijanden te zorgen.
Waarneming van natuurlijke vijanden
Eén van de meest genoemde waarnemingen door de deelnemers was dat zweefvliegen in de randen een opvallende verschijning zijn.
In de praktijk blijkt dat weinig deelnemers de natuurlijke vijanden kennen en er
naar op zoek gaan. Lang niet iedereen wil/gaat mee bij de gewasinspecties.
De resultaten van de tellingen worden nog niet volledig benut door de telers. In
gesprek met de kennisuitdragers zal besproken worden wat hier de oorzaak van is
en hoe dit verbeterd kan worden, zodat hiermee voortvarend aan de slag kan worden gegaan in 2010.
Over het algemeen hebben de deelnemers wel de indruk dat er meer natuurlijke
vijanden voorkomen sinds de rand er ligt.

Figuur 4.5 Scores op stellingen over de ervaringen met de aanleg, het beheer en de
functionaliteit van de randen (n=24).
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Gebruik van insecticiden
Insecticidengebruik en spuitfrequentie
In de percelen waar gewasinspectie is uitgevoerd, is het gemiddeld aantal bespuitingen t.o.v. 2008 afgenomen in de percelen met consumptieaardappel. In ui en
wintertarwe is het aantal bespuitingen vrijwel gelijk gebleven. Dit geldt ook voor de
percelen waar geen gewasinspectie is uitgevoerd door de FAB-adviseur (zie bijlage
3).
In ui en wintertarwe is middelgebruik constant gebleven. Het gemiddelde gebruik in
consumptieaardappel is tov 2008 toegenomen, ondanks dat een vermindering van
het aantal bespuitingen. In 2009 is het middel Calypso ingezet waar relatief veel
kilo’s werkzame stof per toediening van worden gebruikt.
In de percelen waar geen gewasinspectie is uitgevoerd door de FAB-adviseur worden voor consumptieaardappel en ui dezelfde resultaten behaald wat betreft gemiddeld gebruik van insecticiden. Wel zijn op de wintertarwepercelen zonder gewasinspectie meer insecticiden ingezet.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat er bij de vergelijking van verschillende jaren
altijd rekening gehouden moet worden met een verschil in externe omstandigheden. Over het algemeen kwamen, door de voor luizen gunstige weersomstandigheden, in 2009 bijvoorbeeld meer luizen voor dan in 2008.
Middelenkeuze in 2009
In aardappel zijn in 2009 andere middelen ingezet dan in 2008 (zie tabel 5.1). Het
middel Sumicidin is in 2009 niet meer gebruikt. Het middel Sumicidin is vervangen
door Karate, dat een vergelijkbare werking heeft. Beide middelen zijn schadelijk
voor natuurlijke vijanden. Calypso is in 2009 voor het eerst ingezet tegen bladluizen in consumptieaardappelen. Dit middel is minder schadelijk voor natuurlijke
vijanden, hoewel het middel niet zonder risico is voor bijvoorbeeld roofwantsen en
lieveheersbeestjes.
Tabel 5.1 Vergelijking van het gebruik van de verschillende insecticiden in 2008 en
2009 in de gewassen waarin in 2009 gewasinspectie plaatsvond (in 2009:
rood=toename t.o.v. 2008 en groen=afname t.o.v. 2008)
2008
Middelnaam

Gem. gebruik per werkz. stof (kg a.s./ha)
werkzame stof

Ui

C.Aardappel

DECIS EC

deltamethrin

0,019

0,005

KARATE ZEON

lambda-cyhalothrin

0,005

0,008

SUMICIDIN SUPER

esfenvaleraat

0,005

PIRIMOR

pirimicarb

0,075

TEPPEKI

flocinamid

0,08

CALYPSO

thiacloprid

0

2009
Middelnaam

Wintertarwe

0,25

Gem. gebruik per werkz. stof (kg a.s./ha)
werkzame stof

Ui

C.Aardappel

DECIS EC

deltamethrin

0,019

0

KARATE ZEON

lambda-cyhalothrin

0,005

0,005
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Wintertarwe

SUMICIDIN SUPER

esfenvaleraat

0,005

PIRIMOR

pirimicarb

0,075

TEPPEKI

flocinamid

0,08

CALYPSO

thiacloprid

0,07

0,25

Milieubelasting
De gemiddelde milieubelasting van het waterleven is in de meeste gewassen vrijwel
gelijk gebleven (figuur 5.1). In uien is de milieubelasting gedaald, maar nog relatief
hoog vanwege de hoge milieubelastingspunten (MPB) van het middel Decis. Voor
wintertarwe wordt de relatief hoge milieubelasting veroorzaakt door het middel
Pirimor. De andere pyrethroïden Karate en Sumicidin Super zijn (met in achtneming
van de extra driftbeperkende maatregelen bij Karate) minder milieubelastend.
Schadelijkheid voor natuurlijke vijanden
In wintertarwe is alleen het middel Pirimor ingezet. Dit middel is niet schadelijk
voor natuurlijke vijanden. Hetzelfde geldt voor het middel Teppeki dat in consumptieaardappel wordt gebruikt. Het aandeel ingezette middelen dat schadelijk is voor
natuurlijke vijanden is vooral hoog in ui.
De FAB-adviseurs beschikken over kennis van de effecten van middelen op natuurlijke vijanden en nemen dit mee in hun advisering. In sommige teelten (met name
ui) zijn geen geschikte selectieve middelen beschikbaar, waarbij wel de plaag maar
niet de natuurlijke vijanden worden bestreden.

Figuur 5.1. Vergelijking van het insecticidengebruik in 2008 en 2009 in alle gewassen waarlangs een rand lag in 2009: gebruikt volume (kg actieve stof/ha), milieubelasting van waterleven (in milieubelastingspunten volgens de Milieumeetlat), % bespuitingen met een middel dat
schadelijk is voor natuurlijke vijanden (geen A-score in de Milieumeetlat) en het aantal bespuitingen per seizoen.
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Opvallend was dat op bedrijf T in het uienperceel vrij vaak (4x) met Decis is gespoten, terwijl er wel natuurlijke vijanden zijn waargenomen. Het middel is schadelijk
voor natuurlijke vijanden. Er zijn geen tripsen gevonden. De rand op dit bedrijf was
goed ontwikkeld. Mogelijk konden de natuurlijke vijanden zich vanuit de rand weer
herstellen.
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Deelnemers over het project
De meeste deelnemers zijn zeer positief over de inhoud van het project. Veel vinden het een leuk project en zien het nut in van deelname. Een aantal boeren noemt
het opdoen van kennis over planten en insecten. Veel boeren ondervinden veel
plezier van de rand. Ook wordt aangegeven dat zij waardering ontvangen van burgers door het mooie aanzicht. Een deelnemer verwoordt het als een goede stap
richting maatschappelijk ondernemen. Daarnaast weegt de beheersvergoeding
goed op tegen de tijd en het geld dat in de activiteiten is gestopt.
Over het algemeen is men tevreden met de begeleiding, maar een enkeling heeft
(aan het begin van het seizoen) te weinig begeleiding gehad en soms vond men de
kennis van de adviseur te beperkt. Opvallend is de neutrale stemming over de
communicatie door de projectleiding. Tevens is men verdeeld over Masterlink.

Figuur 6. Scores op stellingen over de ervaringen met de aanleg, het beheer en de
functionaliteit van de randen (n=24).

Suggesties die deelnemers noemen voor verbetering van het project zijn:
•
Wens voor meerjarige randen; de randen moeten praktisch inpasbaar zijn, een
rand elk jaar opnieuw inzaaien vraagt om veronkruiding.
•
Randen moeten breder voor voldoende werking.
•
Leer van soortgelijke projecten in rest van Nederland.
•
Meer inzet op multidoelen, zoals bestuivers en vogels.

19

7

Conclusies en aanbevelingen
2009: een leerjaar
Het eerste jaar is een leerjaar geweest. Voor iedereen was het zoeken naar de beste manier om het project uit te voeren.
Randen zijn aan de late kant ingezaaid, waardoor de meerjarige randen niet optimaal zijn opgekomen en onkruid veel kans kreeg.
Het projectteam heeft een vliegende start gemaakt met het kennismaken met
deelnemers en het traject voorafgaand aan het project, het opleiden van adviseurs,
het vaststellen van het protocol voor gewasinspectie en het voor de eerste keer
werken volgens dit protocol in de percelen. Daarnaast zijn er veel gesprekken geweest over het optimaal aanleggen en beheren van de randen, keuze voor locaties
van nieuwe deelnemers in 2010 en de maximale randoppervlakte waarmee een
akkerbouwer aan het project kan deelnemen.
Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de FAB-adviseurs is het soms nog
zoeken naar het optimale gebruik van (de functionaliteit) van de akkerrand: Hoe
neem je de resultaten van de tellingen mee in het advies? Hoe krijg je een goed
beeld van de omstandigheden in het perceel binnen de tijd die in het project beschikbaar is?
Opvallende resultaten
De diversiteit in aantallen plaaginsecten en natuurlijke vijanden tussen percelen is
groot. Dit betekent dus ook dat er maatwerk nodig is in de advisering van bedrijven: het is niet mogelijk om een gebiedsadvies te geven!
Consumptie-aardappel
In het algemeen zijn in de aardappelpercelen lage aantallen luis aangetroffen. Met
uitzondering van twee bedrijven in hetzelfde clusters waar relatief veel aardappeltopluizen werd aangetroffen. Op andere percelen en wat betreft andere luissoorten
zijn de drempels niet overschreden. De schadedrempels worden overigens als hoog
ervaren (ook elders in Nederland). Gemiddeld is op de bedrijven 1x tegen luis gespoten. Het merendeel van de middelen is niet alleen schadelijk voor luizen, maar
ook voor natuurlijke vijanden.
De aantallen en diversiteit van natuurlijke vijanden in aardappel blijken groter dan
in de andere gewassen. Het aantal natuurlijke vijanden verschilt per cluster. In de
aardappelpercelen komen vlak naast de rand duidelijk meer natuurlijke vijanden
voor dan binnen in het perceel. Bij luizen is het beeld tegenovergesteld: luizen komen meer voor binnenin het perceel. Op 7 van de 8 aardappelpercelen bleek in alle
waarnemingen de verhouding natuurlijke vijanden:luizen optimaal, dat wil zeggen
dat er minder dan 10 luizen waren per natuurlijke vijand.
Ui
In het cluster Schokland is vrijwel geen trips aangetroffen; in de andere clusters is
meer trips gevonden. Op de meeste bedrijven is 1x tegen trips gespoten, op enkelen vaker. Alle gebruikte middelen waren schadelijk voor de natuurlijke vijanden. In
ui zijn minder natuurlijke vijanden waargenomen als in aardappelen. Bij de meeste
waarnemingen komen meer natuurlijke vijanden voor naast de rand, maar dit is
niet altijd het geval. In tegenstelling tot luizen in aardappel, lijken tripsen meer aan
de rand voor te komen dan binnen in het perceel. Op twee van de vier uienpercelen
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was de verhouding natuurlijke vijanden:trips gunstig. Op de beide andere bedrijven
bleek de verhouding tijdens één waarneming onder de 1:10 te liggen. In beide gevallen kwam dat niet zo zeer door het lage aantal natuurlijke vijanden, maar vooral
door de hoge aantallen trips.
Wintertarwe, witte kool en peen
In 2009 heeft gewasinspectie plaatsgevonden op slechts één perceel met wintertarwe, één perceel met witte kool en twee percelen met peen. Op één van de twee
peenpercelen en ook op het perceel met witte kool was de verhouding natuurlijke
vijanden:plaaginsecten niet altijd optimaal. In het perceel met wintertarwe zijn bij
elke telling meer natuurlijke vijanden dan luizen aangetroffen, aan de rand meestal
iets meer dan binnen in het perceel. Er is twee keer gespoten, maar wel met een
middel dat niet schadelijk is voor natuurlijke vijanden. In alle drie de gewassen lijkt
te gelden dat hoe meer natuurlijke vijanden er zijn, hoe minder plaaginsecten worden waargenomen. In alle drie de gewassen is echter ook gespoten, waardoor het
moeilijk is om harde conclusies te trekken. Ook hier geldt dat naast de rand over
het algemeen meer natuurlijke vijanden worden waargenomen dan midden in het
perceel.
Aanbevelingen voor de praktijk
Na de ervaringen van de randen en het uitvoeren van de gewasinspectie in het
eerste projectjaar nemen we de volgende aandachtspunten mee naar 2010:
• op tijd inzaaien van de randen in het voorjaar en experimenteren met inzaai van
randen in het najaar.
• onverminderde aandacht voor onkruidbeheersing.
• deelnemers meer betrekken bij gewasinspectie en monitoring en het gebruik
van de resultaten in de afwegingen bij de gewasbescherming.
• kritisch zijn op het gebruik van insecticiden: steeds nagaan of het wel echt nodig
is. Doordat uit de tellingen blijkt dat langs de rand, maar ook binnen het perceel
veel natuurlijke vijanden worden aangetroffen en de verhouding natuurlijke vijanden:plaaginsecten bijna altijd gunstig is, lijken er kansen te liggen om bespuitingen uit te stellen of zelfs achterwege te laten.
• meer aandacht voor keuze van middelen die niet schadelijk zijn voor natuurlijke
vijanden, zoals Pirimor, Plenum en Teppeki.
• opstellen van uitdagende FAB-gewasbeschermingsplannen met elke deelnemer
(keukentafelgesprekken in de winter 2009-2010).
• voldoende gewasinspecties bij alle deelnemers.
• evaluatie van de gewasinspecties en de advisering met de FAB-adviseurs: wat
leren we uit 2009?
Aanbevelingen voor het projectproces
In 2009 heeft veel overleg plaatsgevonden tussen het projectteam, verschillende
projectgroepleden en de deelnemers. Hieruit is een aantal aandachtspunten naar
voren gekomen:
• een vlotte start maken in 2010, op basis van overleg met de kennisuitdragers.
• duidelijkheid over de randvoorwaarden van het project.
• begeleiding bij het gebruik van Masterlink en verbetering van de communicatie
over de resultaten van de tellingen.
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Bijlage 1 Protocol voor gewasinspectie
Tijdens de gewasinspectie in het gewas wordt gelet op de aanwezigheid van plaaginsecten
en hun natuurlijke vijanden (zie tabel).
Gewas
Cons.aardappel

Graan
Ui / Sjalot
Kool

Plaaginsect
Luis:
- Aardappeltopluis
- Wegedoorn/vuilboomluis
- Overige luizen
Luis
Trips (larven)
Luis, Trips (larven), Rups

Natuurlijke vijanden
Lieveheersbeestje, gaasvlieg,
zweefvlieg, sluipwesp(mummie),
roofwants, galmug, spin, loopkevers.

Een gewasinspectie duurt ongeveer 30 minuten per perceel (incl. registratie van de telling en
advisering). Van elk bezoek wordt, op een doordrukvel, een notitie gemaakt met het resultaat van de gewasinspectie en het advies. Deze notitie wordt direct (uiterlijk binnen 2 werkdagen) aan de deelnemer gegeven. In de praktijk gebeurt dit door het doordrukvel direct bij
de betreffende deelnemer in de brievenbus te gooien.
Doel van de gewasinspectie
Het doel van de gewasinspectie is inzicht krijgen in de noodzaak om chemische middelen te
gebruiken ter bestrijding van plaaginsecten. Deze noodzaak hangt af van de mate waarin
plaaginsecten en natuurlijke vijanden aanwezig zijn in het perceel.

1.1

Consumptieaardappel

Waarschuwing
Start bemonstering op basis van NAK zuigvallen en Bayer-berichten.
Bemonstering
De belangrijkste soorten luizen in aardappel zijn:
- Aardappeltopluis
- Vuilboomluis en Wegedoornluis
- Overige luizen: bijv. Groene Perzikbladluis, Sjalotteluis
Er wordt bij de waarneming onderscheid gemaakt in deze 3 categorieën luizen.
Aantal te inspecteren planten per 5 ha: 20
Aantal samengestelde bladeren per plant: 3 (boven, midden en onder).
Registratie: aantal luizen per soort of groep (alle stadia samen) en natuurlijke vijanden (per soort)
per 3 samengestelde bladeren per plant. Daarnaast wordt ook het aantal planten met >25 luizen
genoteerd, om een beeld te krijgen van de mate waarin kolonievorming optreedt.
Looproute
Per perceel vindt inspectie plaats in 4 banen, per baan worden 5 planten bekeken:
banen langs de rand liggen ca. 2 meter vanaf de rand; bij percelen met meerdere randen, wordt langs 2 randen waargenomen.
locaties van de 2 banen binnen het perceel worden steekproefsgewijs gekozen (zoals in
de praktijk gebruikelijk is bij gewasinspecties). Hierbij wordt een afstand aangehouden
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van tenminste 70m vanaf de akkerranden. Uit onderzoek in de Hoeksche Waard blijkt
dat de invloed van de rand na ca. 70 meter niet goed meer waarneembaar is.
de 5 planten per locatie worden willekeurig gekozen.
Zie onderstaande schema’s.

Rand

Rand

Gewas

Rand

Gewas

Gewas

Rand
Periode en frequentie
Periode ca. eind mei tot en met augustus. Frequentie minimaal 5 keer. Er worden geen inspecties meer uitgevoerd aan het eind van het seizoen, als insectenbestrijding in het gewas
niet meer aan de orde is.
Schadedrempel
Onderstaande schadedrempels geven een handvat. Schadedrempels zijn afhankelijk van de
situatie per perceel: ras, gewasgroei, gespoten middelen, droogtestress etc.
Aardappeltopluis:
2 bij ‘kleine’ plant en 5 bij ‘grote’ plant
Vuilboomluis en wegedoornluis:
25 per samengesteld blad
Perzikbladluis:
50 per samengesteld blad (25 bij stress)
Als de schadedrempel wordt overschreden, maar de verhouding aantal natuurlijke vijanden
en aantal plaaginsecten 1:10 is (alle stadia meetellen), dan kan de schadedrempel worden
genegeerd.
Registratieformulier
Aantal insecten (per vakje: aantal op 10 planten)
Bedrijf

Perceel

Locatie

Datum

Plaaginsecten (alle stadia samen)

Natuurlijke

Aard-

Vuilboom

Overige

Aantal

aantal per

appel-

+ Wege-

luizen

planten

soort

topluis

doornluis

vijanden

met >25 luis

Langs de rand
(2m van de
rand)
Binnen perceel
(>70m van de
rand)

Bij notities aangeven wat de algehele indruk van de schade is en geadviseerde aanpak.

23

1.2

Graan

Waarschuwing
Geen.
Waarneming
De belangrijkste soorten luizen in graan zijn:
- Grote graanluis (met name in de aar)
- Roos-grasluis en Vogelkersluis (koloniseren vrijwel alleen bladeren en stengel).
Er wordt bij de waarneming geen onderscheid gemaakt tussen soorten luizen en stadia.
Aantal te inspecteren planten per 5 ha: 40
Registratie: aantal luizen per halm (om te toetsen aan de schadedrempel) en het aantal luizen en natuurlijke vijanden (om te bepalen of de optimale verhouding luis:natuurlijke vijanden wordt gehaald).
Looproute
Per perceel vindt inspectie plaats in 4 banen, per baan worden 10 halmen bekeken:
banen langs de rand liggen ca. 2 meter van de rand; bij percelen met meerdere randen,
wordt langs 2 randen waargenomen.
locaties van de 2 banen binnen het perceel worden steekproefsgewijs gekozen, op
>70m vanaf de rand.
de 10 halmen per locatie worden willekeurig gekozen.
Zie het schema bij aardappel.
Periode en frequentie
Periode ca. eind mei tot en met begin juni. Frequentie minimaal 5 keer.
Schadedrempel
Bij de schadedrempel wordt geen onderscheidt gemaakt in de luizensoort. Wel is het ontwikkelingsstadium van het graan van belang. De schadedrempel wordt mede bepaald door ras,
droogtestress, etc. De schadedrempels zijn als volgt:
- voor en tijdens de bloei, als gelijktijdig een fungicide moet worden ingezet: 30% van de
halmen (aar+blad+stengel) met bladluizen.
- na de bloei: 70% van de halmen met bladluizen.
Als de schadedrempel wordt overschreden, maar de verhouding aantal natuurlijke vijanden
en aantal plaaginsecten 1:10 is (alle stadia meetellen), dan kan de schadedrempel worden
genegeerd.
Registratieformulier
Aantal insecten (per vakje: aantal op 10 halmen)
Bedrijf

Perceel

Locatie

Datum

Plaaginsecten

Natuurlijke vijanden

(alle stadia samen)
Luizen (op

Aantal

totale

halmen

halm)

met luis

aantal per soort

Langs de rand
(2m van de rand)
Binnen perceel
(>70m van de
rand)

Bij notities aangeven wat de algehele indruk van de schade is en geadviseerde aanpak.
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1.3

Ui/ Sjalot

Waarschuwing
Signalering van de eerste aanwezigheid van trips (in het algemeen) vindt plaats met het
waarschuwingssysteem van Dacom.
Alleen als er dreiging is vanuit het waarschuwingssysteem start de waarneming in het veld.
Waarneming
Het belangrijkste plaaginsect in ui dat bestreden kan worden door natuurlijke vijanden is de
Tabakstrips. Er wordt bij de waarneming onderscheid gemaakt tussen larven en volwassen
tripsen.
De larven zijn goed te onderscheiden van andere (niet-schadelijke) tripssoorten. De volwassen van de tabakstrips lijken op volwassenen van een andere soort, waardoor de waarneming een overschatting van het risico kan geven. Waarschijnlijk geeft het tellen van alleen
de larven voldoende beeld.
Aantal te inspecteren planten per 5 ha: 20
Registratie: aantal tripsen (larven) en natuurlijke vijanden (per soort) per plant.
Looproute
Per perceel vindt inspectie plaats in 4 banen, per baan worden 5 planten bekeken:
banen langs de rand liggen ca. 2 meter van de rand; bij percelen met meerdere randen,
wordt langs 2 randen waargenomen.
locaties van de 2 banen binnen het perceel worden steekproefsgewijs gekozen, op
>70m vanaf de rand.
de 5 planten per locatie worden ‘at random’ gekozen
Zie het schema bij aardappel.

Periode en frequentie
Periode begin juni tot en met augustus. Frequentie minimaal 5 keer.
Schadedrempel
De schadedrempel wordt mede bepaald door ras, droogtestress, etc. Globaal is de drempel:
Larven: 0
Volwassen tripsen: 2-3
Het is niet bekend wanneer het aantal natuurlijke vijanden voldoende is om de plaag te onderdrukken.
Registratieformulier
Aantal insecten (per vakje: aantal op 10 planten)
Bedrijf

Perceel

Locatie

Datum

Plaaginsecten

Natuurlijke vijanden

Tripslarven

Aantal per soort

Langs de rand
(2m van de
rand)
Binnen perceel
(>70m van de
rand)

Bij notities aangeven wat de algehele indruk van de schade is en geadviseerde aanpak.
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1.4

Kool

Waarschuwing
Signalering van de eerste aanwezigheid van trips (in het algemeen) vindt plaats met het
waarschuwingssysteem van Dacom.
Eventueel feromoonvallen voor koolmot, gamma-uil, klein koolwitje (rups).
Waarneming
Luizen (melige koolluis, overige luizen), trips en rupsen van koolmot, gamma-uil, klein koolwitje.
Registratie: aantal tripsen (larven), aantal rupsen (alle soorten samen) en aantal luizen (alle
soorten samen) per plant. Natuurlijke vijanden (per soort) per plant.
Looproute
Per perceel vindt inspectie plaats in 4 banen, per baan worden 5 planten bekeken:
banen langs de rand liggen ca. 2 meter van de rand; bij percelen met meerdere randen,
wordt langs 2 randen waargenomen.
locaties van de 2 banen binnen het perceel worden steekproefsgewijs gekozen, op
>70m vanaf de rand.
de 5 planten per locatie worden ‘at random’ gekozen
Zie het schema bij aardappel.
Periode en frequentie
Periode ca. eind mei tot en met augustus. Start eind mei. Frequentie minimaal 5 keer.
Schadedrempel
De schadedrempel wordt mede bepaald door ras, droogtestress, etc. Globaal is de drempel:
Tripslarven: 0
Luizen: 0
Rupsen:
Weeknummer na planten

Datum

% planten met rupsen

1 en 2

1 mei – 14 mei

20%

3 en 4

15 mei – 28 mei

50%

5 t/m 10

29 mei – 9 juli

40%

11 t/m 14

10 juli – 6 aug

10%

Daarna

Na 6 aug

0%

Registratieformulier
Aantal insecten (per vakje: aantal op 10 halmen)
Bedrijf

Perceel

Locatie

Datum

Plaaginsecten (alle stadia samen)

Natuurlijke
vijanden

Trips

Luizen

Rupsen

Aantal

aantal per

Planten

soort

met rups
Langs de rand
(2m van de
rand)
Binnen perceel
(>70m van de
rand)
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Bijlage 2 Scoreformulier gewasinspectie
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Bijlage 3 Detailfiguren gewasinspectie

Bedrijf D is een biologisch bedrijf.
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29

30

31
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Bijlage 3 Parameters middelengebruik _
In figuur 5.1 is zijn verschillende parameter met betrekking tot het gewasbeschermingsmiddelengebruik weergegeven voor de gewassen waarin gewasinspectie heeft plaatsgevonden in
2009.
In de onderstaande figuren zijn dezelfde parameters gegeven voor alle gewassen waarlangs
in 2009 een rand lag; dus ook degenen waarin geen gewasinspectie heeft plaatsgevonden
door de FAB-adviseur.
Het is interessant om te volgen of het middelengebruik ook veranderd zonder dat de gewasinspectie plaatsvindt.

Vergelijking van het insecticidengebruik in 2008 en 2009 in alle gewassen waarlangs een rand
lag in 2009: gebruikt volume (kg actieve stof/ha), milieubelasting van waterleven (in milieubelastingspunten volgens de Milieumeetlat), % bespuitingen met een middel dat schadelijk is
voor natuurlijke vijanden (geen A-score in de Milieumeetlat) en het aantal bespuitingen per
seizoen (n=24).
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Vergelijking van het gebruik van de verschillende insecticiden in 2008 en 2009 in alle gewassen waarlangs in 2009 een rand lag (in 2009: rood=toename t.o.v. 2008 en groen=afname
t.o.v. 2008)
2008
Middelnaam

Gem. gebruik per werkzame stof (kg a.s./ha)
werkzame stof

Ui

DECIS EC

deltamethrin

0,012

0,005

KARATE ZEON

lambda-cyhalothrin

0,005

0,007

0,007

SUMICIDIN SUPER

esfenvaleraat

0,005

0,005

0,005

PERFEKTHION

dimethoaat

0,4

0,200

PIRIMOR

pirimicarb

0,075

0,25

TEPPEKI

flocinamid

0,08

CALYPSO

Thiacloprid

2009

Peen

0,5

C.Aardappel Wintertarwe
0,0048

0
Gem. gebruik per werkzame stof (kg a.s./ha)

Middelnaam

werkzame stof

Ui

DECIS EC

deltamethrin

0,012

0

0

KARATE ZEON

lambda-cyhalothrin

0,005

0,005

0,007

SUMICIDIN SUPER

esfenvaleraat

0

0,005

0,005

PERFEKTHION

dimethoaat

0

0,204

PIRIMOR

pirimicarb

0,075

0,14

TEPPEKI

flocinamid

0,08

CALYPSO

thiacloprid

0,07
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Peen

0,9

C.Aardappel Wintertarwe

