Samenvatting presentatie “Innoveren en Gewasbescherming 2.0 “
Winterlezing appel/peer januari - maart 2018
INLEIDING
Geen enkel jaar in de fruitteelt is hetzelfde. Dit niet alleen als het gaat om het weertype,
maar ook het beschikbare middelenpakket blijft voortdurende in beweging. Het
Lozingenbesluit is gewijzigd wat zich vertaald in het aanscherpen van driftreductie,
minimaal 75% in alle percelen. Verder is vanuit de retail belangstelling ontstaan voor
de invoering van Milieukeur. Aan de invulling voor deze certificering wordt gewerkt.
Belangrijk is dat we met het oog op de toekomst handelen. Geïntegreerde bestrijding
is hierin een belangrijk speerpunt. Bodemvruchtbaarheid en precisielandbouw zijn voor
ter bevordering van plantweerbaarheid in een gerichte aanpak opkomende aspecten
ter behoud van kwaliteit en kwantiteit.
GROEISEIZOEN 2017
Grillig weertype
Het jaar 2017 gaat voor de fruitteelt de boeken in als een bijzonder jaar. Geen enkel
jaar is het zelfde, maar het afgelopen jaar kent toch wel zijn extreme grilligheden! Zo
zullen we de nachtvorst van 19 en 20 april niet snel vergeten, grote schade ontstond
in de niet beregende percelen, met de nadruk op appel, maar ook kwalitatief bij peer.
Ook buiten onze landgrenzen ontstond grote schade door de voorjaarsvorst.
Vervolgens nam na de lange bloeiperiode de temperatuur toe in combinatie met
droogte. Waarna de tweede helft van juni en juli, maar ook richting de oogst,
gemiddeld nat verliep. Weersinvloeden staan mede in relatie met de ontwikkeling van
schimmels en insecten.
Bestrijding
Over het algemeen zijn in het afgelopen gewasbeschermingsseizoen geen grote
problemen ontstaan, mede ook door de aanwezigheid van natuurlijke vijanden als
onder andere roofwantsen, roofmijten en oorwormen. Uitgezonderd op deze regel is
de toenemende druk van de appelbloesemkever en de perenknopkever. Het
beschikbare middelenpakket lijkt niet afdoende om een hoge druk onder controle te
krijgen. Schade van fruitmot op zowel appel als peer werd in toenemende mate
waargenomen. Na de oogst was het belangrijk om de aandacht aan te scherpen door
de vrij onverwachtse toenemende druk van de perenbladvlo. Op basis van
praktijkervaringen en CAF onderzoek bleek kaolin (Surround of Periflo) of de minerale
olie (Olie-H of 11-E Olie) een goede basis maatregel te zijn in de bestrijding van de 1ste
generatie. Helaas blijkt het behoud van deze olie achtige producten lastig te zijn.
Mogelijk komt in 2019 een einde aan dit gebruik.
Positief is het eerste gebruik van Delan Pro in de schurftbestrijding en lijkt Faban ook
meerwaarde te bieden, aldus op basis van de eerste praktijkervaringen en CAF
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onderzoek. Met het vrij stabiele weerstype gedurende het primaire schurftperiode
verliep de bestrijding in het algemeen beheerst. Ook als het gaat om de
onkruidbestrijding is het middelenpakket uitgebreid met de komst van Agil 100 EC en
de bodemherbicide AZ500. Daarnaast kon afgelopen september Weedazol voor het
laatst toegepast worden en staat inmiddels het behoud van Basta 200 en Finale SL 14
onder druk. De actieve stof glyfosaat is voor de komende 5 jaar op Europees vlak veilig
gesteld.
Fruitregistratiewijzer
Deze app heeft de CAF ontwikkeld en afgelopen voorjaar gelanceerd. Etiketten zijn
veelal complex wat de duidelijkheid niet ten goede komt. De actuele informatie van de
belangrijkste middelen is binnen de fruitregistratiewijzer eenvoudig opgenomen en
daarmee te raadplegen. Dit van smartphone t/m tabblad en pc. Voor CAF klanten wordt
deze applicatie gratis aangeboden.
GROEISEIZOEN 2018
Middelenpakket
Hopelijk zullen we het actuele middelenpakket behouden. Wel is de eis dat al deze
middelen met een minimale driftreductie van 75% toegepast moeten worden.
Recent is de Cantack toegelaten voor de bestrijding van fruitspint. Een sterke aanvulling
zo bleek uit CAF onderzoek. Nog een aanvulling in het fruitspint middelenpakket wordt
verwacht.
De trend in de van groene middelen is duidelijk ingezet. Deze groep middelen vraagt
zeker om een kritisch blik. Met groene middelen moeten we leren werken. De
ontwikkelingen gaan snel maar vooral is nog spin off nodig qua onderzoek en positie
op fruitgewassen. Kansrijk en noodzakelijk is deze aanpak wel ter verkrijging van minder
residuen, zowel in aantal als vulling per actieve stof. Verdere uitkristaliering zal in 2018
plaats gaan vinden.
Spuitzwavel (Thiovit Jet en Kumulus S) is ondervonden aan het aanscherpen van het
etiket, 2x 7,5 kg / ha, in de periode van maart t/m mei. Met daarnaast ook de verplichte
Wanner met reflectieschermen + 90% Venturidop of KWH 3rijer + 90% Venturidop als
spuittechniek. Voor de reguliere teelt maakt het de bestrijding van de perengalmijt niet
gemakkelijker. In de biologische teelt wordt deze aanscherping gezien als groot
probleem ter bestrijding van schurft. Alternatieven liggen niet gemakkelijk voor de
hand.
TOEKOMST …
Inspelen op wensen vanuit afzetmarkten, groene chemie, plantversterking en
precisielandbouw
zijn belangrijke pijlers binnen onze toekomstgerichte
gewasbescherming. De ontwikkelingen gaan snel. Belangrijks is om hier tijdig op in te
spelen zodat de praktijk hiermee gemoeid is, wanneer dat het moment aldaar zal zijn.
Succes met uw gewasbescherming in 2018! Ferdy Tolhoek & Aryan van Toorn
CAF en haar medewerkers geven naar eer en geweten goede adviezen, maar kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden voor schade, voortvloeiend uit deze adviezen.
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