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Shadowplant
Geen planten weggooien door
maximaal biologische inzet
Waar twee jaar geleden nog zo’n één tot twee procent van de Calathea’s
onverkoopbaar waren door spint en trips, verdwijnt nu vrijwel geen plant meer in de
container. “Je kunt wel zeggen dat er een probleem is opgelost door over te stappen
naar maximaal biologische inzet”, omschrijft Teun Valstar van Shadowplant de
omwenteling koeltjes. Onderdeel van de oplossing: de Airobug.
“Twee jaar geleden stonden we met de rug tegen de muur. Met de toegestane chemische
middelen kregen we spint en trips er niet meer onder. Op dat moment zetten we wel wat
biologie in, zo’n twintig procent van de gewasbescherming. Maar ook dat werkte niet
voldoende. We moesten een tot twee procent van onze planten weggooien”, vertelt
Valstar.
Shadowplant teelt 4 hectare Calathea’s in Honselersdijk. Op ongeveer een kwart van het
oppervlak staat een WPS-systeem, waar de planten dicht opeen op goten staan. Voor
chemische gewasbescherming is dat een uitdaging, maar voor biologische bestrijding
evengoed. Want tussen de goten kun je niet lopen. Dus scouten is lastig en zie de
natuurlijke vijanden vanaf het pad maar eens de hele kas in te krijgen.

Natuurlijke vijand op de juiste plek
Uitkomst bleek de Airobug, een zelfrijdende verblazer, die de technische afdeling van
Koppert Biological Systems speciaal ontworpen heeft om biologische bestrijders
gelijkmatig door de kas te verspreiden. De Airobug heeft een lift waarmee de verblazer
aan de monorail bovenin de kas wordt gehangen. Op het apparaat komen potten met
biologische bestrijders. Een ventilator blaast de roofmijten uit boven het gewas. De
Airobug beweegt op eigen kracht langs de buizen door de kas. “Omdat de Airobug in
eigen huis is ontwikkeld, is hij zo gemaakt dat het veilig is voor biologische bestrijders. De

"Met Airobug hoef
ik minder te spuiten
én minder planten
weg te gooien."

nuttige insecten worden goed verspreid over het gewas en hebben dus niet te lijden
onder het uitblazen”, legt Arthur Kalkman, consultant bij Koppert Biological Systems, uit.

Koudwatervrees
“Als je spuit, zie je de boosdoeners de volgende dag dood op hun rug liggen. Met bio moet
je durven afwachten. Sommige potplantenkwekers hebben daarom koudwatervrees om
met biologische bestrijding te beginnen. Wij zijn ook niet goed gestart. Bij ons was de
verhouding tussen biologisch en chemisch twee jaar geleden 20/80. Dat zette geen zoden
Lees verder op pagina 2.
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Consultant Arthur Kalkman.

"Ik wil ook voor mezelf
minder chemie gebruiken.
Het voelt niet oké. "

Leuker werk
“Onze planten gaan onder meer naar Ikea-vestigingen in heel Europa en naar
grote tuincentraketens. Soms krijgen we klachten over een beestje in een
plant. Nu kan ik vertellen dat dat een nuttig beestje is. Een paar jaar geleden
werd dat niet getolereerd. Maar de acceptatie groeit”, zegt Valstar.
De medewerker die zich bezighoudt met scouten en biologie inzetten, volgt
binnenkort een driedaagse cursus bij Koppert om ziekten en plagen nog
eerder en beter te herkennen, zodat adequaat ingrijpen nog beter mogelijk
wordt.

aan de dijk. Met de chemie verstoorden we het evenwicht. De teelt van
Calathea’s duurt 30 tot 45 weken. In die periode verzetten we de planten vijf

“Los van wat klanten vragen, wilde ik ook voor mezelf minder chemie

keer. Daarmee verspreidden we de brandhaarden”, vertelt Valstar.

gebruiken. Het voelt niet oké. En laten we wel wezen: spuiten is geen leuk
werk. Omwille van je personeel spuit je altijd ’s avonds. Dat blijft ons nu

Strategie

bespaard, omdat je biologie overdag kunt inzetten.”

“Toen Valstar ons twee jaar geleden benaderde zijn we eerst begonnen met
een goede strategie opstellen. Goed in kaart brengen welke plagen de

Per saldo voordeliger

meeste druk geven, wat er met de planten gebeurt in het teeltproces en wat

Valstar: “Biologische bestrijders zijn duurder dan chemische middelen.

de grootste knelpunten zijn in de bestrijding. Een voorbeeld hiervan is goed

Doordat de plaagdruk lager is en er meer preventief gewerkt wordt, kijken

inventariseren welke soorten spintgevoelig zijn. Want Calathea’s zijn

we kijken we kritisch of we ook met minder toekunnen. Maar per saldo kost

gevoelig, maar niet alle Calathea’s zijn even gevoelig.”, zegt Kalkman.

het me minder. Als ik reken hoeveel uren ik nu minder hoef te spuiten en
hoeveel planten we minder weggooien, dan pakt dit financieel gunstiger uit.”

Bijna geen chemie meer
Op dit moment bestaat de gewasbescherming nog maar voor enkele
procenten uit chemische middelen. Spint en trips zijn biologisch volledig
onder de duim te houden met Spidex en Swirski-Mite. “Zeker dit voorjaar, met
felle zon en wind, en de lange warme zomer zouden we anders een fors
spintprobleem hebben gehad. Nu: niks”, zegt Valstar tevreden.
Duponchelia is nog een uitdaging, daar wordt nu Macro-mite tegen ingezet.
Motten vangt Shadowplant weg met lampen. “Pleksgewijs gebruiken we nog
wel (groene) contactmiddelen. Sommige plagen gaan zo snel, daar loop je al
gauw achter de feiten aan”, zegt Valstar.
Na het succes vorig jaar met spint en trips startte Shadowplant in 2020 met
bladluisbestrijding in enkele afdelingen. Het werkte goed, slechts een enkele
keer werd de schadedrempel overschreden. Met bladluisbestrijding begint
Shadowplant volgend voorjaar vroeger, dan kunnen de galmug Aphidend en
sluipwesp Aphipar optimaal hun werk doen.
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Preventieve strategie houdt
luis in paprika onder controle
Tot eind januari konden paprikatelers gebruik maken van het correctiemiddel Plenum,
tegen bladluizen. Daarna ging het van de markt. 'Zonde dat we zo’n goed integreerbaar
middel kwijtraken', was de reactie van veel telers en adviseurs. De preventieve inzet
van luisbestrijders is een goed alternatief, zo blijkt.
Alex Taal:
"Zet preventief in en
bestel op tijd. Dat is
"Met het verdwijnen van Plenum zag Koppert zich voor
een moeilijke vraag gesteld: op welke wijze kunnen
paprikatelers bladluis onder de duim houden als zij niet
meer met Plenum kunnen corrigeren?", vertelt
consultant Alex Taal.

Alex Taal: " Er zijn zelfs telers die hun

de basis onder de

op voorraad genomen Plenum niet

strategie."

hoefden te gebruiken in januari!"

In de ecologische teelt is veel geleerd over het
beheersen van bladluizen. Met die kennis ging Koppert

Alex Taal: "We vonden direct bij het signaleren van luis

aan de slag. De belangrijkste bladluisbestrijders zijn de

ook onze natuurlijke vijanden. Meteen daarna zijn we

galmug Aphidoletes aphidimyza (Aphidend) en de

de aantallen in te zetten natuurlijke vijanden gaan

sluipwesp Aphidius colemani (Aphipar). Deze twee

verhogen totdat we een evenwicht zagen. We kunnen

natuurlijke vijanden hebben al vaak laten zien dat zij tot

nu zeggen dat dit zeer succesvol is verlopen. Er zijn zelfs

veel in staat zijn. "Maar zij hebben elk ook een nadeel.

telers die hun op voorraad genomen Plenum niet

Zo staan de eieren van Aphidoletes op het menu van

hoefden te gebruiken in januari!"

collega-bestrijders Transeius montdorensis (MontdoMite) en Amblyseius swirskii (Swirski-Mite). Aphidius

Goede resultaten

colemani is op haar beurt gevoelig voor

In de tweede helft van juni is een groot aantal telers

hyperparasitering."

gaan corrigeren omdat Aphidius colemani last kreeg van
hyperparasieten en de populaties verzwakten. Daarna is

Succesvol verlopen

de luisbestrijding tot half augustus redelijk goed

Veel overleg tussen de consultants van Koppert, de

verlopen. "Verderop, in het najaar, zagen we dat de

afdeling R&D en telers leidde tot een aangepaste

correctiemiddelen niet altijd het gewenste resultaat

strategie. Daarbij zetten telers Aphidend en Aphipar

gaven. Gelukkig heeft een aantal telers na half augustus

waar we de strategie kunnen aanscherpen om weer een

preventief uit, dus nog voordat zij bladluizen signaleren.

de inzet van natuurlijke vijanden weer opgepakt. Met

stap verder te komen", aldus Alex. "Bij alles staat vast:

Op een aantal bedrijven werd gestart met twee kokers

uiteindelijk goede resultaten."

het preventief inzetten en ook het tijdig plannen van de
inzet was, is en blijft een heel belangrijk punt. Als er een

Aphipar-Bulk (5.000 stuks per koker) en vier kokers
Aphidend (1.000 stuks per koker). Dit gaf ogenblikkelijk

Inmiddels zijn de consultants van Koppert alweer

goede planning is, kan Koppert ervoor zorgen dat de

een goed resultaat.

plannen aan het maken voor 2021. "We bekijken nu

gewenste bestrijders in voldoende mate leverbaar zijn."

KOPPERT BIOJOURNAAL
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Tomaten telen zonder Macrolophus
hoeft geen ramp te worden
Die zien we niet meer terug. De tomaten-teler die in de

worden opgeruimd. Omdat Macrolophus aan Nesidiocoris

Als Macrolophus er niet is om motteneieren weg te

zomer met Nesidiocoris te maken krijgt, kan meestal

verwant is, sneuvelt Macrolophus ook door die chemische

werken, is een bespuiting met een BT-product het beste

meteen afscheid nemen van Macrolophus (Mirical).

bestrijding."

alternatief. Met deltavallen kan de teler de rupsendruk
monitoren. Tuta absoluta kan goed worden bestreden

Want met het corrigeren tegen Nesidiocoris verdwijnt
ook Macrolophus. Goed nieuws: dat hoeft niet per se op

Specialist en generalist

met Isonet-T. Dit product zorgt voor feromoonverwarring

een catastrofe uit te lopen. Er zijn strategieën waarmee

Een dergelijke situatie deed zich de afgelopen jaren op

en verstoort de voortplanting van de mineermot. De

de teler zónder Mirical ook heel ver komt.

veel bedrijven voor. Met het wegvallen van Mirical kwam

roofmijt Spidex (Phytoseiulus persimilis) en de galmug

de teler voor fikse problemen te staan. Want Macrolophus

Spidend (Feltiella acarisuga) houden spint effectief onder

Dat zeggen de consultants Arno Moerman en Floris van

pygmaeus is, al of niet bijgevoerd, zeer effectief tegen de

de duim.

der Helm. Allebei zijn ze gepokt en gemazeld in de

kaswittevlieg en de beruchtere tabakswittevlieg, maar

biologische gewasbescherming in tomaat. Op een aantal

pakt ook spint, trips, motten eieren, bladluizen en Tuta

Resultaten boven verwachting

absoluta aan. "Hij is enerzijds een specialist die als geen

Arno Moerman en Floris van der Helm: "Als een teler op

ander wittevlieg weet op te ruimen, anderzijds een

deze manier te werk gaat, kan hij heel ver komen. Maar

generalist", stelt Floris van der Helm. "Goed beschouwd is

let op: er is eigenlijk geen ruimte voor fouten. De

hij onmisbaar in de tomatenteelt."

voorwaarden zijn dus dat de teler heel goed scout,
meteen heel stevige maatregelen neemt en die

Maar staat een teler per definitie met lege handen als

maatregelen secuur toepast. Op de meeste bedrijven die

Mirical wegvalt? Vroeger wel, maar nu gelukkig niet

wij begeleiden is het op deze manier de afgelopen zomer

meer. Het afgelopen seizoen deden veel tomatenbedrij-

heel goed gegaan. De resultaten waren boven

ven ervaring op met een strategie uit de koker van

verwachting. Het wegvallen van Macrolophus hoeft geen

Koppert die sterk op preventie is gebaseerd en waarmee

ramp te zijn."

in de Verenigde Staten goede resultaten zijn bereikt.

Niets tolereren
"Kort gezegd komt het erop neer dat de teler niets mag
tolereren", legt Arno Moerman uit. "Hij moet zeer alert
zijn en dus goed scouten en hij moet kiezen voor forsere
maatregelen. Dat betekent dat hij al bij de start van de
teelt preventief sluipwespen inzet tegen wittevlieg en

Arno Moerman:
"Meteen bij de start van de teelt
preventief sluipwespen inzetten."

ook meteen kiest voor hogere aantallen dan
gewoonlijk. Dat geldt voor En-Strip (Encarsia formosa),
Ercal (Eretmocerus eremicus) en ook voor hun
gecombineerde gebruik. Het is ook zaak nooit te
stoppen met de sluipwespen. Blijf ze wekelijks inzetten,
zodat hun populaties nooit verzwakken."

bedrijven is Nesidiocoris met een vroegtijdige strategie

Om wittevlieg (en andere plaaginsecten) ook weg te

goed te controleren. Maar met name op bedrijven met

vangen, adviseren Arno Moerman en Floris van der

een vroege teelt, met een start vanaf week 25/30, is het

Helm om met dubbele rollertraps te werken, zodat de

vrijwel onmogelijk om de schadelijke roofwants uit de kas

vangcapaciteit twee maal zo groot wordt.

te houden.

Entomopathogene schimmels passen eveneens in de
strategie. En zodra de druk van wittevlieg boven het

Arno Moerman: "In een vroege teelt wordt er meestal

normale gemiddelde komt, moeten bespuitingen met

nog veel gelucht. Afgazen van de ramen zou een optie

deze schimmels volgen. Floris van der Helm: "Kijk ook

kunnen zijn, maar dat gaat ten koste van licht en

naar het bladsnijden. Haal zo mogelijk wat minder blad

luchtingscapaciteit. Zodoende is invlieg van Nesidiocoris

weg. Dat helpt de sluipwespen om hun populaties op te

niet te vermijden. De roofwants moet dan chemisch

bouwen."

4

Floris van der Helm:
"Wees alert, want er is eigenlijk
geen ruimte voor fouten."

Buitenteelten veranderen: pionieren
in een enorme groeimarkt
Ook in de buitenteelten zijn ondernemers hard op zoek naar alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest.

Ook buiten de bedekte tuinbouw zoeken steeds meer ondernemers naar biologische
alternatieven voor de chemische gewasbescherming en de gewasvoeding. "Het is pionieren met
perspectief in een enorme groeimarkt. Spannend voor de klant en spannend voor ons."

Dat zegt Tim Bos. Hij is accountmanager Agri bij

ervaringen opgedaan tegen bijvoorbeeld de uienvlieg,

Koppert Biological Systems en verantwoordelijk voor

de aspergekever en tripspoppen.

de akkerbouw, de vollegrondsgroenten en hardfruit.
Zuid-Nederland en België vormen zijn werkgebied.

Aardappeltelers hebben veel baat bij Spical. "Om de vier
of vijf weken zetten de ondernemers de roofmijt uit aan

Tim ziet in zijn werkterrein een snel groeiende behoefte

de randen van hun percelen, waardoor als het ware een

aan alternatieven voor chemische

barrière om het perceel heen komt te staan en de

gewasbeschermingsmiddelen. Ook de buitenteelten

invlieg stopt. Het werkt: de aantasting is minimaal en

lopen tegen grenzen aan, legt hij uit. "Ook hier zien de

chemische bespuitingen tegen het plaaginsect kunnen

ondernemers het middelenpakket krimpen en zijn er

achterwege blijven. Wij hebben er al veel enthousiaste

steeds meer restricties aan het gebruik van chemische

reacties op gehoord en het product begint steeds beter

middelen, terwijl de vraag naar duurzamere producten

te lopen."

krachtiger wordt. Dus kijkt deze groep ondernemers

Accountmanager Agri Tim Bos studeerde in

rond: waar kan het anders, hoe kan het anders, welke

Stressmomenten in buitenteelten

Wageningen biologische landbouw. Hij werkte

alternatieven zijn er? Zij willen meer van de biologische

Trianum is een goedaardige schimmel die de plant

in Panama, Peru en Spanje en was in Mexico

aanpak weten en steeds vaker komen zij bij ons terecht."

beschermt tegen bodemgebonden ziektes. Het product

betrokken bij een project dat tot doel had de

kan worden ingezet in een breed scala aan gewassen,

teelt van mais, bonen, pecannoten, tomaten en

zoals peen, bladgewassen en de witlof(forcerie). In

chilipepers te verduurzamen. Tim is sinds maart

België is dit middel inmiddels ook toegelaten in uien en

2020 bij Koppert in dienst.

Tim Bos:
"Steeds vaker kloppen
ondernemers in de buitenteelten

aardappels.
"Daarnaast zien we dat onze gewasondersteunende

Kunnen jullie dit, hebben jullie dat?

producten - NatuGro - in de akkerbouw en

Tim Bos: "Samen met onze distributeurs in Nederland en

vollegrondsgroenten van toegevoegde waarde zijn.

België hebben wij het enorm druk. Alleen al de vele

Door klimaatverandering hebben gewassen steeds

vragen die ons gesteld worden: kunnen jullie dit, of

vaker met stress te maken; de hete, droge zomers van

hebben jullie dat? Dus vertellen wij ondernemers

Spical succesvol

2018, 2019 en 2020 waren elk in feite één lang

voortdurend wat wij te bieden hebben en laten we op

Niet zelden kan Koppert deze ondernemers al helpen,

stressmoment."

demovelden de werking van bijvoorbeeld NatuGro en

bij ons aan. Wij hebben hen al
veel te bieden."

want het bedrijf heeft een flink aantal producten voor

Trianum zien. En natuurlijk zijn we druk bezig bestaande

de buitenteelten in het pakket. Voorbeelden zijn

Dan zijn er nog de biofungiciden Cedress en Cerall,

en nieuwe producten in de buitenteelten te testen. Het

nematoden; zij hebben niet alleen een goede werking

biologische zaadbehandelingen voor graan, erwten en

is pionieren, maar wel pionieren met heel veel

tegen bodemplagen, maar worden steeds vaker ook

peen. Proradix biedt in de aardappelteelt preventie

perspectief in een enorme groeimarkt. Spannend voor

bovengronds ingezet. Dit jaar zijn met nematoden

tegen bodempathogenen.

de klant en spannend voor ons."
KOPPERT BIOJOURNAAL
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Gedurfde aanpak Porta Nova
tegen trips betaalt zich uit
Peter Lansbergen: "We hebben het evenwicht gevonden. Dat geeft veel rust."

Begin dit jaar zette Porta Nova in op Limonica als belangrijkste bestrijder van trips in
een aanplant rozen van nog geen jaar oud. Een gedurfde maar effectieve aanpak:
dankzij onder meer een tijdelijke overkill houdt het plaaginsect zich koest in de
tripsgevoelige cultivar White Naomi.

Bij Porta Nova is Peter Lansbergen verantwoordelijk voor de

met plastic afgescheiden van de rest van de kas. Met plaatselijke

gewasbescherming. Een jaar geleden begon hij bij Porta Nova en één

correctiebespuitingen, extra vangkaarten en feromonen (Lurem-TR)

van de eerste vragen die hij zich stelde was of in de gewasbescherming

hebben we ervoor gezorgd dat de uitbraak zich niet verder kon

verbeteringen mogelijk waren. De onderneming heeft aan de Abraham

verspreiden."

Kroesweg in Waddinxveen vier teeltlocaties, samen goed voor ruim 19
hectare. Red Naomi en White Naomi zijn de geteelde cultivars.

De aanpak van Porta Nova was gedurfd. "Als het fout zou zijn gegaan,

"De gewasbescherming in White Naomi is moeilijker dan in Red Naomi.

hadden we terug naar de chemie gemoeten. Maar dat biedt niet veel

Het gewas van White Naomi is voller waardoor plaaginsecten zich

ruimte meer. Het aantal middelen is beperkt en aan hun gebruik zijn te

makkelijker verstoppen, en het ras is ook gevoeliger voor met name

veel restricties verbonden. Je komt met chemie gewoon niet meer uit

trips. Bij Porta Nova is de teelt bovendien heel sterk op een topkwaliteit

de problemen. Bovendien presteert een gewas met minder

gericht. We doen daarom in het klimaat, de belichting en het

middelengebruik op alle vlakken beter; dat resulteert weer in rozen

teeltregime geen concessies, ook niet als die de biologische

van topkwaliteit"

gewasbescherming ten goede zouden komen", vertelt Peter.
Absolute overkill
Toch moest White Naomi met veel minder chemie worden geteeld. In
overleg met Vince van der Gaag en Ellen Klein van Koppert besloot
Porta Nova om met ingang van 2020 de chemie af te bouwen en in te
zetten op Limonica, de roofmijt Amblydromalus limonica. De chemische
bespuitingen werden stopgezet en in week 7, nadat op het gewas geen

"Met behulp van spoelmonsters
volgen we de populaties van de
bestrijders op de voet."

chemisch residu meer werd gevonden, werd Limonica geïntroduceerd.
Dat gebeurde bepaald niet op een bescheiden manier. Bijna twee

Monitoren met spoelmonsters

maanden lang werd de bestrijder in een overkill over het gewas

"Met behulp van spoelmonsters volgen we de populaties van de

verblazen. Enkele weken ging het zelfs om het achtvoudige van de

bestrijders op de voet", vertelt Gerard Buitelaar. "Zo weten we steeds of

standaard geadviseerde aantallen: geen 25 exemplaren per vierkante

er nog voldoende bestrijders in het gewas aanwezig zijn. Dat kan het

meter, maar 200.

beste op deze manier, want zoals gezegd heeft White Naomi een voller
en dichter gewas dan Red Naomi: tripsen en andere plaaginsecten

Een gedurfde aanpak

kunnen zich makkelijker verstoppen."

Die aanpak heeft geholpen, concluderen Peter en zijn consultant

6

Gerard Buitelaar in september. Peter: "Tot nu toe is het goed gegaan. Er

Op plekken waar een potentiële haard zou kunnen ontstaan, worden

is een hoekje geweest waar trips problemen gaf. Dat deel hebben we

ook zakjes met Montdo-Mite uitgehangen. Dit is de roofmijt Transeius

Wereldwijd de nummer 1
Porta Nova produceert ongeveer 60 miljoen stuks Naomi's per jaar en is daarmee de
grootste producent van deze cultivars ter wereld. De onderneming kiest ervoor de markt
uitsluitend een topkwaliteit te leveren en committeert zich aan die keuze door op de
rozen een kwaliteitsgarantie te geven. Leon Dukker, Nico van Vuuren, diens zoon Stefan
van Vuuren en Aad Luijk zijn de eigenaren van Porta Nova.
De onderneming werkt eraan de laagste ecologische 'voetafdruk' per roos te realiseren.
Zo wordt op de nieuwste kwekerij, aan de Abraham Kroesweg 31, geteeld zonder
aardgas en met koeling. Ook als het gaat om duurzaamheid zoekt Porta Nova de
hoogste podiumplek.

Gerard Buitelaar
"Met spoelmonsters monitoren we
de populatieontwikkeling van de
bestrijders."

montdorensis. Peter: "Verder hebben we in onze

blijkt dat zo'n gestructureerde aanpak werkt, want we

daksproeiers bijzetten en we controleren ook buiten de

nieuwste kas, van twee maal 4,3 hectare, een

komen eigenlijk nooit voor verrassingen te staan."

kas met vangkaarten. Zo houden we de invlieg van trips

regenleiding onderin het rozenbed aangelegd. Met

Spint, bladluizen, wittevlieg en rupsen veroorzaken

tegen en voorkomen we schade aan de bloemen."

water waaraan een middel op basis van Beauveria

geen grote problemen in de rozen van Porta Nova.

bassiana is toegevoegd, houden we het afgevallen blad

Meeldauw blijft lastig; de schimmel wordt in White

De grote winst van 2020 zit 'm, aldus Peter, in de

nat. De werkzame schimmel in dat product draait de

Naomi op verschillende manieren aangepakt.

gekozen totaalaanpak: een overkill aan Limonica,

tripspoppen de nek om. Zo voorkomen we een

Daarnaast onderhoudt Peter contact met omliggende

pleksgewijs corrigeren en continu scouten. "De tijdelijke

besmetting vanaf de grond."

akkerbouwers. Zij kregen een rondleiding bij Porta

overkill was een investering, een noodzaak om met de

Nova, daarna werd afgesproken contact te houden over

chemie te kunnen stoppen. Maar we hebben het

Een noodzakelijke investering

de werkzaamheden op het land. Peter: "Dit gaf ons de

evenwicht gevonden en zetten nu normale aantallen

Peter wijst op het grote belang van goed scouten. De

mogelijkheid daar rekening mee te houden. Aan de

van Limonica in. Alles is erop gericht om dit evenwicht

vier scouts controleren elke week, in de even weken de

hand van de windrichting kunnen we dan de ramen

vast te houden. Dat lijkt goed te lukken. Ik loop nu een

even paden, en andersom. "Zij zijn zeer alert. En het

knijpen en de koeling inschakelen. Ook kunnen we

stuk lekkerder door de tuin heen."

White Naomi op de
vestiging aan de Abraham
Kroesweg 31. Boven het
gewas zijn de units voor
koeling zichtbaar.

KOPPERT BIOJOURNAAL

7

Robuuste aanpak bladluis
in komkommer:

beter resultaat, minder correcties
Rinus van de Sande: "We hebben met dit systeem minder chemie gebruikt dan vorig jaar."

Plenum was van de markt en toch kon Rinus van de Sande het af zonder één
chemische bespuiting tegen katoenluizen. Dat was het afgelopen seizoen, met
langdurige hitte en de kans op ernstige uitbraken van deze bladluis, wel de
grootste verrassing.
Rinus van de Sande is verantwoordelijk voor de geïntegreerde
gewasbescherming op het bedrijf van Han en Joke van der Helm in
Nootdorp. Het komkommerbedrijf teelt op goten, drie teelten per jaar, en
werkt met een maximaal biologische gewasbescherming. Rinus zet de
bekende basisbestrijders van Koppert tegen de verschillende plaaginsecten
in. Tegen boterbloemluizen en katoenluizen gebruikt hij al jaren de
bestrijders Aphipar (de sluipwesp Aphidius colemani), Aphidend (de galmug
Aphidoletes aphidimyza) en Ervipar (de sluipwesp Aphidius ervi).
"Op die manier wisten wij de bladluizen er altijd onder te houden. Wat in
dat succes meespeelde, was dat we Plenum hadden voor een eventueel
noodzakelijke correctie. Dat middel was goed integreerbaar met de
biologische aanpak, het ontzag de bestrijders."

Vrees onder komkommertelers
Maar vorig jaar begon bij komkommertelers de vrees toe te slaan: Plenum
werd per 31 januari 2020 verboden. "Ja, er heerste zeker een bepaalde
vrees", blikt Koppert-consultant Gemma Meyer terug. "Zou de overlast van
bladluizen niet uit de hand gaan lopen? Met die vraag liepen veel
komkommer-telers rond. Voor Koppert was dat aanleiding om aan een nog
sterkere biologische aanpak van bladluizen te gaan werken."
Gemma en haar collega Ron Delissen ontwikkelden een aanpak op basis van
de bestrijders Aphipar en Aphidend. Met deze combinatie bestonden al veel

Gemma Meyer:
"Van verschillende komkommertelers hebben
we goede reacties teruggekregen."

goede ervaringen in de komkommerteelt.

Een schot in de roos

gevallen", zegt Rinus. "Ook niet in de afgelopen zomer, met zijn hele warme

De crux zat hem in het preventief uitzetten van de twee bestrijders. "Je kunt

periodes. Goed beschouwd was het helemaal geen makkelijk jaar als het om

de eerste bladluizen begin april verwachten. Dan gaat het meestal om de

de bladluizen gaat. Maar het geadviseerde schema blijkt een schot in de

katoenluis", vertelt Rinus. "Dit jaar hebben wij de bestrijders al in het gewas

roos te zijn geweest en we hebben minder chemie gebruikt dan vorig jaar."

gebracht voordat wij de eerste bladluizen tegenkwamen. We zijn begonnen
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met één bulkkoker Aphipar à vijfduizend exemplaren per hectare per week,

Succesvolle aanpak

en elke twee weken vijf kokers Aphidend à 1.000 exemplaren per hectare."

De aanpak was zo goed, dat op het bedrijf van Han en Joke van der Helm

De aanpak bleek te werken. Niet alleen omdat Aphipar een specialist is met

geen enkele chemische bespuiting tegen de bladluizen nodig is geweest.

een sterk zoekgedrag en Aphidend juist makkelijk haarden binnengaat,

Wel was er één correctiebespuiting tegen wantsen met een middel met een

waardoor de twee elkaar aanvullen. Het was vooral het consequent

bescheiden nevenwerking op luizen. Maar daar is het dan ook bij gebleven.

vasthouden aan de aantallen in te zetten bestrijders en de frequentie dat

Ook op veel andere bedrijven was de aanpak succesvol. "Van verschillende

voor succes zorgde. "De populaties van de bestrijders zijn steeds sterk

ondernemers die met dit schema hebben gewerkt, hebben we goede

gebleven; daardoor is er nooit een gat in de bestrijding van de bladluizen

reacties teruggekregen", aldus Gemma Meyer.

APT heeft de teler
heel veel nieuws te
bieden
Anderhalf jaar geleden nam Koppert het Britse bedrijf Oecos
over. Het overgenomen bedrijf, producent van Rollertraps,
werd ondergebracht in APT, oftewel de afdeling Associated
Products & Technologies. APT gaat de teler de komende jaren
veel nieuwe producten bieden.

Binnen de afdeling APT vallen de vangplaten, de

Het belangrijkste nieuws voor de markt is dat APT inzet

Rollertraps, maar ook de lokstoffen, de vallen en de

op productinnovaties. "Producten zoals de vangkaarten

feromonen. Producten die al sinds jaar en dag in gebruik

noemden we vroeger de handelsgoederen, omdat we ze

zijn en die nog steeds de basis onder de biologische

inkochten", zegt Rick van der Pas. "Nu maken wij steeds

gewasbescherming vormen. "Je moet immers weten

meer van deze producten zelf en blijkt dat er nog allerlei

welke plagen je waar in het gewas hebt", zegt Rick van

vernieuwingen mogelijk zijn. Daar zetten wij op in en dat

der Pas, sales manager bij APT. "Dat kan niet zonder deze

gaat onze klanten veel voordeel brengen."

producten."

Rick van der Pas (boven) en
Matthijs Bunnik:
"We komen met innovaties waar
de telers veel voordeel van gaan
hebben."

Bij het ontwikkelen van innovaties werkt Koppert samen

De markt nog beter bedienen

met klanten. Rick: "We bekijken met hen tegen welke

De overname heeft ertoe geleid dat Koppert meer

problemen zij aan lopen en waar hun behoeften liggen.

productie in eigen hand heeft. Bij de afdeling APT werkt

Op basis daarvan ontwikkelen wij nieuwe producten. Ook

nu een tiental mensen in de productie, ofwel operations.

kijken we hoe we de productgroep kunnen

Aan het hoofd daarvan staat Matthijs Bunnik, die

verduurzamen."

overkwam van Kopperts afdeling facility management.
Hij leidt de productie, de technische en de supply chain

Specifieke vangkaarten

activiteiten.

Rick noemt enkele voorbeelden. "Vroeger leverden wij
Rollertraps in twee standaardlengtes. Nu gaan we heel

Matthijs: "Nu we meer zelf zijn gaan produceren, neemt

klantspecifiek produceren: de teler kan straks rollen in

onze expertise heel snel toe en zijn we veel flexibeler

elke kaplengte krijgen. Dat werkt makkelijker en het

geworden. We kunnen de aantallen zonodig snel

scheelt hem afval. Maar ook komen we met nieuwe

opvoeren en we kunnen voorraden aanhouden. Daardoor

vangkaarten. Zo werken we aan een vangkaart die

kunnen we de markt nu nog beter bedienen dan

wantsen aantrekt en dan vooral de schadelijke

voorheen."

Nesidiocoris tenuis. Of denk aan vangkaarten in andere
kleuren dan geel of blauw, bijvoorbeeld een zwarte kaart

Voordeel voor de klanten

tegen Tuta absoluta en een rode kaart tegen fruitvliegen.

Daarnaast heeft APT nu zelf veel meer invloed op de

In gewassen waar de hoeveelheid licht heel belangrijk is,

Een nieuw leven

productkwaliteit. Matthijs: "We gaan werken met een

zoals in de opkweek van plantmateriaal, kunnen

Ook denken en werken Rick en Matthijs aan vangkaarten

strenge ingangscontrole voor grondstoffen en

transparante Rollertraps of transparante vangkaarten

en Rollertraps voor specifieke plagen in zeer specifieke

halfproducten. En we passen, zoals dat overal binnen

veel nut hebben. En we zijn bezig een vangkaart te

teelten. "Er is nog heel veel mogelijk", stellen zij. "Al met al

Koppert gebeurt, strenge uitgangscontroles toe. Dat leidt

ontwikkelen die afgestemd is op de optische vereisten die

blazen we vanouds bekende producten die iedereen

tot een betere productkwaliteit en dat komt de klant

Natutec Scout met zich meebrengt."

nodig heeft een nieuw leven in en komen we met nieuwe

uiteraard ten goede."

oplossingen. Daar gaat de klant van profiteren."
KOPPERT BIOJOURNAAL
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Koen de Bruycker:
"Trianum heeft zeker
een toegevoegde
waarde."

Koen de Bruycker (links) en Frank Druyff in de biologische pastinaken.

Een uniforme opkomst en
minder uitval dankzij Trianum
Voor akkerbouwer Koen de Bruycker was het duidelijk:
Trianum heeft een toegevoegde waarde. Zijn biologische geteelde
gewassen spinazie en pastinaak kwamen beter op en staan er
vitaler en energieker bij.
Aan het Lisdoddepad in Dronten heeft Koen de

pastinaak. De werkzame schimmel in Trianum,

Bruycker een bedrijf van ongeveer honderd hectare. Op

Trichoderma harzianum stam T22, ontwikkelt zich op de

het grootste deel van dat areaal wordt gangbaar

exudaten en koloniseert op het wortelgestel van jonge

geteeld. Aardappelen, tarwe, wortelen, uien, bieten en

plantjes. Dat maakt pathogene schimmels het leven erg

tulpen (op een verhuurd perceel) zijn de gewassen.

lastig. Bodemziekten als pythium, fusarium en

Dertig hectare is in gebruik voor de biologische teelt

rhizoctonia worden sterk teruggedrongen.

van witlof, bonen, uien, spinazie, pastinaak en
suikermaïs, elk op vijf hectare.

Het product was voor Koen al bekend. In zijn gangbaar
geteelde wortelen past hij Trianum al langer toe. Het is

Bodemziekten teruggedrongen

een verplichting die de afnemer van zijn wortelen de

De Bruycker nam de dertig hectare vorig jaar over van

telers oplegt.

een buurman die biologisch teelde. "Zodoende ben ik
dus ook biologisch akkerbouwer geworden. Ik wil nu

Vitaler en energieker

een jaar of vijf bekijken of de biologische teelt beter

"De resultaten in spinazie en pastinaak waren goed",

rendeert dan de gangbare. Met name biologisch

zegt Koen. "Vergeleken met wat ik elders heb gezien,

zaaigoed is duurder en de hogere kostprijs moet

was de opkomst veel beter, en egaler ook. Ik zag

uiteindelijk wel uit hogere marktprijzen terugkomen."

beduidend minder uitval. Je moet bedenken dat met

Koen de Bruycker schuwt de vernieuwing niet. Op

name pastinaak traag kiemt en moeizamer opkomt dan

advies van Koppert-consultant Frank Druyff paste hij dit

andere gewassen. Dat zag ik nu helemaal niet. Van

jaar Trianum toe in de biologische geteelde spinazie en

pythium in spinazie had ik ook veel minder last.
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Frank Druyff:
"Het gewas krijgt vaak een
vliegende start."

Bovendien staan de behandelde gewassen er beter bij: ze zijn vitaler en
energieker." De opkomst in de biologische spinazie was zelfs zo goed dat

column
Op afstand
en toch heel
dichtbij

het gewas behoorlijk dik en dicht kwam te staan. Koen overweegt daarom
om de spinazie volgend jaar iets dunner te zaaien.
U weet het al sinds maart: de consultants van Koppert

Vliegende start

kunnen u minder makkelijk bezoeken en geven hun

De goede resultaten verbazen Frank Druyff niet. De accountmanager Agri

adviezen veelal op afstand. De kwaliteit van die

van Koppert legt uit dat biologische zaden geen beschermende chemische

adviezen heeft daar gelukkig niet onder te lijden.

coating meekrijgen. "Daardoor slaat Trianum goed aan en is het gunstige
effect snel en goed zichtbaar. Het gewas krijgt vaak een vliegende start."

Waren de bedrijfsbezoeken dan eigenlijk overbodig?
Nee, natuurlijk niet. U, de teler, ziet uw gewas elke dag.

Het verwondert Frank niet dat steeds meer telers in de akkerbouw en de

Voor uw consultant is het gewas 'zien' ook belangrijk.

vollegrondsgroenteteelt met Trianum gaan werken. "Dat heeft vooral te

Maar als dat letterlijk niet kan, moet het maar figuurlijk,

maken met de goede resultaten in de teelt van wortelen. Daarover bestaat

op afstand dus. Roeien met de riemen die we hebben,

geen discussie meer, die resultaten zijn alom bekend. De gunstige effecten

daar komt het op neer.

in wortelen - gangbaar en biologisch - zetten blijkbaar steeds meer telers op
het spoor van Trianum."

Adviseren op afstand, zonder het gewas te zien, is
overigens geen onbekend fenomeen binnen Koppert. In

Een toegevoegde waarde

landen waar de afstanden erg groot zijn, doen onze

Koen de Bruycker is tevreden over zijn resultaten met Trianum en gaat

consultants dat al vaker dan in Nederland en België. En

volgend jaar door met het product in de biologische spinazie en pastinaken.

het blijkt prima te werken.

"Het product heeft zeker een toegevoegde waarde. Ik hoop dat Trianum
snel een toelating krijgt in witlof en uien. In die gewassen is de ziektedruk

Ook in Nederland moet het soms; zo staat het TOBRF-

vanuit de bodem groot en kan Trianum goed werk doen." Frank vult aan dat

virus in tomaat een bezoek aan het gewas in de kas in de

door een prijsverlaging die kortgeleden is ingegaan we zien dat Trianum in

weg. De adviezen gaan per telefoon of e-mail; of de

nog meer teelten wordt ingezet.

stand van zaken wordt in kantoor of kantine besproken.
Ook dit gaat probleemloos.
Zelf kunt u er trouwens veel aan doen om het best
mogelijk advies-op-afstand te krijgen. Alles valt of staat
namelijk bij goed scouten en bij juiste tellingen. Want
een indruk van de plaagdruk of de veroorzaakte schade
kan te optimistisch zijn, te positief. Cijfers vertellen ons
en u méér.
Kortom, zorg ervoor dat uw consultant zo veel mogelijk
over de situatie in het gewas te horen krijgt. Geef er zo
mogelijk de getallen bij. En kies voor voorzorg: mail uw
tellingen liever vaker dan minder vaak naar uw
consultant. Zo blijft hij of zij altijd goed op de hoogte van
wat er in de kas speelt.
Denk in dit verband ook eens aan Natutec Scout. Een
gebruiksvriendelijk hulpmiddel waarmee het scouten en
de rapportages sneller en makkelijker plaatsvinden. U
heeft daar zeker profijt van.
Voor consultants blijft het ‘in het echt zien’ van eventuele
problemen altijd het ideaal. Het liefst keren wij daarom
zo snel mogelijk terug naar de gewone situatie. Tot het
zo ver is, zitten wij op afstand, maar blijven we toch heel
dichtbij. Dat doen we samen.
Arno Moerman
consultant groenten

Het liefst keren
wij zo snel
mogelijk terug
naar de gewone
situatie.

KOPPERT BIOJOURNAAL
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Tropische tuin
Expeditie Bos in Goes
‘We kunnen het goed in
balans houden’
De betegelde hal van het Omnium in Goes, met zijn
lichte chloorlucht, doet niet vermoeden dat een
verdieping hoger, op het dak van het zwembad, een
verrassing huist: Expeditie Bos, een weelderige
tropische tuin. De warmte uit de kas wordt benut in
het zwembad. Bemesting is organisch en
gewasbescherming volledig biologisch. “Zonder de
producten van Koppert zou dat niet lukken.”
Expeditie bos is 1.500 m2 kas van 18 meter hoog. Het
biedt onderdak aan Chinese dwergkwartels, gekko’s,
schildpadden, gifkikkers en 430 verschillende
plantensoorten. Deze planten groeien op slechts 30 tot
90 centimeter grond. Sinds de opening in 2014 is hier
een overdadige tropische begroeiing ontstaan, met
hoge bomen en klimplanten tot in de nok. “Bijzonder is
dat we veel tropische nutsgewassen hebben: koffie,
kaneel, veel tropische vruchtbomen, peper, rijst. Met
kinderen planten we ananaskoppen en gemberwortels.
Dat schiet zó uit. Gember bloeit trouwens ook heel
mooi”, vertelt Jan-Kees Karelse. Op zijn shirt staat
‘bosbaas’, officieel is het operationeel manager. Hij is
Rianne Lek, senior consultant

sinds anderhalf jaar verantwoordelijk voor het reilen en
zeilen van de tuin, inclusief de flora en fauna.
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Jan-Kees Karelse:
“Zonder Koppert Biological Systems
zou het niet lukken om deze tuin zo
goed in balans te houden”

Signaalplanten
Met zijn educatieve en recreatieve functie is er dagelijks publiek in de tuin.
Logisch dus dat voor biologische gewasbescherming is gekozen. Rianne Lek,
senior consultant van Koppert Biological Systems: “Het verschil met een
productiebedrijf is dat de planten hier blijven staan. Daardoor is het
makkelijker om een evenwicht te creëren tussen nuttige en schadelijke
organismen. Maar doordat het klimaat niet voor alle planten even gunstig
is, blijven schadelijke insecten soms toch de kop op steken. Biologische
bestrijders toevoegen blijft daarom nodig.” Voor de typisch tropische
plagen werkt Koppert samen met Entocare, die hierin gespecialiseerd is.
“Kennelijk gaat het goed met het ecosysteem, want alles jongt”, glundert
Karelse. Hij laat een potplantje zien dat voor de sier in de bar staat. In het
hart van de bladeren ligt een gekko-eitje. De roodwangschildpadden
hebben net eieren gelegd in het zand bij de klimwand. De populatie
dwergkwartels is uitgegroeid tot zo’n vijftig stuks. “Ook Rianne ziet hier
vaak de tweede generatie van haar eigen producten, die planten zich ook
voort”, vertelt Karelse.
“We kunnen veel in balans houden dankzij de diversiteit, goed opletten en
geduld”, vertelt hij. “Voor vrijwel elke ziekte staat hier wel een signaalplant.
Tabak is bijvoorbeeld gevoelig voor wittevlieg. Dus als ik daar wittevlieg zie,
denk ik: hé, extra zakjes bestellen. En als die er hangen, is het afwachten.
Zo’n tuin is een dieseltrein, biologische gewasbescherming heeft tijd nodig
om op gang te komen.”

Organische bodembemesting
Bovengronds zet Expeditie Bos roofmijt in zakjes in tegen spint, trips en
wittevlieg en onder andere sluipwespen tegen bladluis.
Zeker zo belangrijk zijn de producten die de tuin ondergronds gebruikt.
Karelse: “Vanwege de beperkte groeilaag gebruiken we organische
bodembemesters, zoals Vidi Funda. We geven elke plant met de hand water,
dus kunnen goed per stuk kijken wat nodig is. We zetten Vidi Fortum in om
jonge scheuten te bevorderen en een gezonde groei te stimuleren. Vidi
Terrum gebruiken we om planten die stress hebben een handje te helpen.”
Lek vult aan: “Daar zitten veel makkelijk rechtstreeks opneembare
aminozuren in.”
Fortafol, dat zorgt voor beter transport van voedingsstoffen in de plant,
ruikt sterk naar eucalyptus. “We horen vaak van bezoekers die de tuin ’s
avonds als escaperoom gebruiken dat ze dat aangenaam vinden. Het ruikt
of de tuin voor hen is schoongemaakt”, lacht Karelse.

Vakantie
“Zonder Koppert Biological Systems zou het niet lukken om deze tuin zo
goed in balans te houden”, zegt Jan-Kees Karelse. “Naast de producten is
dat te danken aan het advies. Ik loop geregeld door het gewas te scouten.
Elk kevertje dat ik niet ken fotografeer ik en stuur ik naar Rianne. Voor
Koppert is maar weinig eng en onbekend. En Rianne reageert altijd prompt.
Zelfs als ze op vakantie is.”

KOPPERT BIOJOURNAAL
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Mertens: snelle groei
in markt voor nematoden
Ook in het openbaar groen en de sportveldensector staat het gebruik
van pesticiden onder druk. Bij Mertens merken ze dat; de vraag naar
de nematodenproducten van Koppert groeit in een rap tempo.
Mertens heeft de hoofdvestiging in Horst aan de Maas.

zuidoosten van Nederland eerder op dan in de rest van

De onderneming is de grootste distributeur van Entonem,

het land. Peter Bartels: "Wij waren daardoor, samen met

Larvanem en Terranem. Sales manager Peter Bartels van

onze klanten en Koppert, al enkele jaren bezig met de

de afdeling Groen benadrukt het belang van deze

vraag hoe de rups het beste bestreden kon worden. En

producten. "In de Green Deal is vastgelegd dat in 2022 in

met Entonem als probaat middel tegen de rups."

het openbaar groen en op sportvelden geen pesticiden

Bartels en de vijf commercieel-technische adviseurs

meer worden gebruikt, op een paar uitzonderingen na.

binnen zijn team adviseren hun klanten altijd over het

Gemeenten, groenvoorzieners sportverenigingen en

juiste gebruik van de aaltjes: "Watergebruik, spuiten in de

andere beheerders zijn dus volop met een transitie bezig.

avonduren, de wind mag hooguit matig zijn, er mag geen

De aaltjes zijn in een aantal plagen een prima alternatief

regen worden verwacht. Dan werken deze producten snel

voor de chemische middelen."

en goed en is de kans op succes het grootst. Daar willen

wil hebben. Moet het in een koelkast? In een koelcel? Of

wij het graag met hen over hebben."

wil hij de door ons ontworpen Biologiekoelbox

Peter Bartels: "Wij kunnen onze
klanten steeds een stap verder
helpen."

gebruiken? Wat zijn wens ook is, wij zorgen ervoor."

De kritische laatste meters
Voor Mertens zijn de aaltjes van Koppert een belangrijk

Een stap verder helpen

product. De onderneming distribueert ze over het hele

Tussen Mertens en Koppert bestaat een intensieve

land. "Van Maastricht tot in de kop van Noord-Holland

samenwerking. Als het om de aaltjes gaat, is er regelmatig

en tot aan de Waddenzee", vertelt supply chain

contact met de Koppert-consultants Arno van der Zwan

manager Sander Hermans.

en Rianne Lek. Ook vergeleken Mertens en Koppert de
spuitapparatuur van twee fabrikanten om te kijken welke

Om de kwaliteit van de nematoden te waarborgen, paste

het best presteerde in de strijd tegen de

Mertens de logistieke keten aan. Het bedrijf investeerde

eikenprocessierups en werd bekeken hoe de

fors in een aantal koelbussen en in een gekoelde

spuittechniek verfijnd kon worden. Peter Bartels: "Zo

vrachtauto die de andere vestigingen (IJsselmuiden,

kunnen wij de klanten óók op dat vlak adviseren. Verder

Someren en Naaldwijk) en de klanten beleveren. "Met dit

verzorgt Koppert presentaties en besprekingen bij ons,

gespecialiseerde wagenpark kunnen wij de hele gekoelde

zodat onze medewerkers hun kennis op het gebied van

keten - vanaf Koppert via ons tot bij onze klanten -

opslag en vervoer steeds op een hoog niveau houden."

de uiteindelijke klant gesloten”,

gesloten houden. Het product wordt al die tijd bij de

Peter Bartels stelt dat de markt steeds meer

zegt Sander Hermans.

juiste, lage temperatuur vervoerd en bewaard. De

belangstelling krijgt voor de nematoden. "De vraag naar

nematoden die de klant geleverd krijgt, zijn in de best

de nematodenproducten van Koppert neemt snel toe en

denkbare conditie."

het eind is nog niet in zicht", zegt hij. Ook constateert hij

“We hebben de koele keten tot aan

Het juiste gebruik

dat de samenwerking met Koppert de klanten van

Met de nematodenproducten van Koppert kunnen veel

Het kritische punt vormen 'de laatste meters', zoals

Mertens voordeel brengt. "Wij kunnen hen steeds een

plaaginsecten biologisch worden bestreden. Zoals

Sander het noemt. "Dat is bij de uiteindelijke klant en

stap verder helpen met de biologische

engerlingen en emelten, maar ook de taxuskever en - heel

daar kan het nog fout gaan. Vandaar dat we met hem

gewasbescherming. En ja, ook als het gaat om het

actueel - de eikenprocessierups. Die dook in het zuiden en

altijd heel goed afspreken hoe hij het product opgeslagen

openbaar groen en de sportvelden."

Natutec Scout - snel inzicht
in uw IPM gegevens!
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Alle zekerheden loslaten en opnieuw beginnen
Moet ik het roer niet eens verzetten, vroeg Ans van Haaster zich anderhalf jaar geleden af. De
eigenares van een veredelingsbedrijf in dahlia's raakte in gesprek met Koppert en besloot
daarna op een veel natuurlijker manier te gaan telen en veredelen. Nu heeft haar gewas
meer weerbaarheid en groeit de plant een stuk natuurlijker, terwijl de N-gift sterk is gedaald.

In haar bedrijf, AVHD BV, veredelt Ans al twintig jaar
dahlia's. Een van haar grootste klanten is Dümmen
Orange. Deze onderneming test haar nieuwe cultivars
en brengt de beste noviteiten vervolgens wereldwijd
op de markt, waarbij de cultivars haar eigendom
blijven. Topseries van Ans van Haaster zijn onder meer
Dahlinova en Hypnotica. "De markt voor dahlia's
vertoont een flinke en gezonde groei", vertelt zij.
"Vroeger waren dahlia's een wat oubollig product,
maar nu zijn ze erg in de mode. De sterke punten van
mijn gewas zijn de lange bloeitijd, een goede
stekproductie en een korte reactietijd: het gewas komt
sneller in bloei. Ook is de tuinperformance beter - het
gewas groeit beter door - en je hoeft mijn series minder
te remmen. Tot slot is het kleurengamma groot."

Helemaal opnieuw beginnen

Ans van Haaster bekijkt samen met René Rotteveel nieuwe cultivars. "De biologische teelt is een investering in de

In 2019 maakte Ans kennis met consultant René

toekomst", aldus Ans.

Rotteveel van Koppert. Zij besloot daarna om in te zetten
op een maximaal biologische teelt: enerzijds bestrijders
om plaaginsecten aan te pakken, anderzijds NatuGro om

bestrijder; hij werd twee maal uitgezet in een relatief

Als blijkt dat een tekort aan N kan ontstaan, trekken we

het gewas meer weerbaarheid mee te geven.

hoge dosering.

dat recht met Vidi-Terrum."

"Ik vond het in het begin wel een beetje spannend",

"De effecten van de nieuwe aanpak werden snel

Investering in de toekomst

zegt Ans. "Als je af wilt rekenen met trips en luizen - die

zichtbaar en ze waren duidelijk", aldus Ans. "De

Ans van Haaster: "Je moet goed opletten en erbij

virusziekten overbrengen - en je wilt geen chemie meer

zaadknoppen waren beter voldragen en het gewas

blijven, maar ik kan het gewas nu beter sturen en ik heb

gebruiken, moet je alles wat je weet loslaten en goed

blijft veel gezonder en compacter. Ik gebruik overigens

veel meer grip op de kwaliteit. Daardoor ben ik nu nog

beschouwd helemaal opnieuw beginnen, ook als het

nooit groeiremmers. Dat is niet bepaald onbelangrijk,

beter in staat om een grotere variëteit en kwaliteit aan

gaat om de voeding. Ik vond het een risico, maar dat

want groeiremmers worden op termijn ongetwijfeld

series te presenteren. Er staat nu een groot aanbod aan

durfde ik te nemen. Koppert zorgde voor een heel

verboden. Dus daar zijn mijn planten alvast op

uitgebalanceerde nieuwe dahlia's, met goede

intensieve begeleiding."

voorbereid."

productiekwaliteiten, biologisch veredeld en klaar voor
de toekomst."

"De effecten van de nieuwe
aanpak werden snel zichtbaar
en ze waren duidelijk"

Veel minder stikstof
Ans van Haaster zegt nu een andere plant te zien, de

Dat de dahlia's van AVHD BV biologisch zijn veredeld en

plant zoals hij is van nature, een plant die niet

geteeld, is ongetwijfeld een pluspunt in de markt.

explodeert, maar rustig groeit en veel meer kan

Immers, in alle sierteeltketens zoeken marktpartijen

hebben. De rustige groei is te danken aan een sterk

naar duurzamere producten.

verminderde N-gift. Die ging soms terug van 5.000 of
4.000 naar 500 ppm. René Rotteveel: "Het gewas leed

Het is duidelijk dat Ans van Haaster veel waarde hecht

Betere zaadknoppen

aan een groot overschot aan stikstof. Als je stikstof

aan verduurzaming. Zij hoopt dat veel meer collega-

De nieuwe start lukte boven verwachting. Uit de

geeft, blijft de plant het opnemen, ook als het niet meer

ondernemers snel overstappen op de biologische

NatuGro-reeks gebruikt Ans Fortafol voor bladvoeding

nodig is. Je krijgt dan een gewas dat wilder groeit en

productiewijze. Het is een investering in de toekomst,

en Vidi-Terrum voor een eventuele N-gift. Daarnaast

veel aantrekkelijker is voor bijvoorbeeld luizen, en dat

zegt zij. "Want het moet echt beter, gezonder en

wordt het gewas behandeld met Vidi-Parva (het

zorgt weer voor virusproblemen. De N-gift is nu sterk

duurzamer. Lokaal beginnen gaat het verschil maken,

versterkt de plant in het wortelmilieu) en Vidi-Funda,

teruggedrongen en met behulp van plantsapanalyses

het heeft effect op de wereld en het draagt bij aan een

dat de bodem verbetert. Swirski-Mite is de belangrijkste

van NovaCropControl houden we de vinger aan de pols.

duurzame toekomst."
KOPPERT BIOJOURNAAL
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Weerbaar telen in aardbei:
bij minder nitraat een gelijke opbrengst
De eerste ervaringen van aardbeienteler Kees van
Haperen met weerbaar telen waren positief. Samen met
leverancier Klep en Koppert gaat hij nu het gebruik van
biostimulanten en een aangepaste bemesting testen op
een kwart van zijn areaal aardbeien. De nieuwe proef
wordt een demonstratieproject.
Minder druk van ziekten en plagen stond hoog op het
verlanglijstje van zachtfruitteler Kees van Haperen. Samen
met zijn vrouw Rian heeft hij in Prinsenbeek een bedrijf
met aardbeien, bramen, blauwe bessen en frambozen. Na
een lezing van Koppert over weerbaar telen te hebben
bijgewoond, besloot Kees om samen met leverancier Klep
een proef te doen in de aardbeien. "Ik heb veel last van
Phytophthora en de uitval kan soms fors zijn. Daarom wil
ik een gewas dat weerbaarder is tegen ziekten en plagen."

Een veel lagere EC
Het bedrijf is ingericht als proefbedrijf voor het

Onder invloed van vocht beginnen de korrels Vidi-Funda te verteren, zichtbaar aan de lichte schimmelvorming,

Amerikaanse Driscoll's. Het heeft vier afdelingen van elk

dit is de eerste stap van het bodemleven. Een web van bodemschimmels en bacteriën gaat een optimale

825 vierkante meter en de nutriëntengift kan er per goot

samenwerking met de plant aan.

worden geregeld. Dat bood Van Haperen een uitgelezen
kans om weerbaar telen goed te kunnen vergelijken met
de standaard teeltwijze.
In een teelt met het ras Lusa gebruikte hij de aanpak van

kalksalpeter te vervangen gebruikte Kees Vidi-Funda en

Lagere plaagdruk

een calciumkorrel, gedoseerd in de pot.

"Het enige visuele verschil was dat de behandelde planten

Koppert in zes goten. De gangbare vloeibare meststoffen,

een fractie korter bleven dan de gangbaar geteelde

met name kalksalpeter, verving hij gedeeltelijk door de

Voor extra energie op moeilijke momenten (heet weer, bij

planten", vertelt consultant Wim Voogt van Klep Agro.

bodemverbeteraar Vidi-Funda, aangevuld met andere

het begin van de bloei) kregen de planten Vidi-Terrum.

"Planten willen stikstof altijd onbeperkt opnemen. Maar

biostimulanten. De behandelde planten kregen bij het

Vidi Terrum bevat aminozuren die de plant als

hier werden de planten op rantsoen gezet. Er werd met

begin van de teelt Trianum en Vidi-Parva. Om het

energiebron gebruikt, zodat hij bijvoorbeeld betere

een veel lagere EC geteeld: 0,9 ten opzichte van 1,5

bodemleven te stimuleren en om een deel van de

bloemen aanlegt of sneller herstelt na warm weer.

normaal." De veel lagere gift aan NO3-stikstof resulteerde
in minder uitgerekte cellen.
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Ellen Klein:
"Door dynamisch te
bemesten geef je
plant precies wat hij
nodig heeft."

De druk van wittevlieg in de behandelde planten (Koppert) bleef lager dan in de
onbehandelde planten (Standaard). Volwassen wittevlieg vloog wel over naar het
Koppert-vak, maar opvallend genoeg was er nauwelijks ontwikkeling van de
larven, terwijl de proefvakken naast elkaar lagen.

Dynamisch bemesten
Kees van Haperen: "In hun groei en productie presteerden de behandelde

De verschillen in voedingstoestand werden bijgehouden met bladsapanalyses.

planten even goed als de onbehandelde planten. Maar doordat de

Aan de hand van elke nieuwe analyse werd en wordt de N-gift steeds

plantsappen minder stikstof bevatten, waren de planten onaantrekkelijker

bijgesteld. Bevat de plant te veel stikstof, dan geeft Van Haperen minder N of

voor de plaaginsecten. De druk van wittevlieg en luis was dit jaar in al mijn

verlaagt hij de EC. Als een analyse een tekort aan N zou aangeven (wat nooit is

aardbeien niet extreem, maar in de behandelde planten was hij duidelijk nog

gebeurd), moet een extra gift Vidi-Terrum dat probleem oplossen.

veel lager."

"Het is letterlijk dynamisch bemesten", zegt Ellen Klein. "Je stuurt de voeding
steeds opnieuw aan de hand van de meest actuele analyse. Zo krijgt de plant
steeds precies wat hij nodig heeft. Niet meer en niet minder."
Ten slotte lijkt telen met minder stikstof ook een betere houdbaarheid van de
vrucht op te leveren. "De vruchten hebben hetzelfde gewicht en zijn sterker",
aldus Van Haperen.

Demonstratieproject
Inmiddels hebben Van Haperen, Klep en Koppert besloten om de proef in de
aardbeien voort te zetten, maar nu op een hele afdeling van 825 vierkante
meter. "De resultaten zijn zo goed dat we ze in een demonstratieproject gaan
delen met onze klanten", zegt Wim Voogt.

Kees van Haperen: "In de behandelde planten
was de druk van wittevlieg en luis lager."
Een beter bodemleven
Door het verminderen van NO3-stikstof, het verlagen van de EC en het
toedienen van de plantaardige korrel Vidi-Funda krijgt het bodemleven de
kans en het juiste voedsel om zich te ontwikkelen. Ellen Klein, consultant bij
Koppert: "Het bodemleven levert een veel belangrijker aandeel in
plantgezondheid dan tot nu toe werd gedacht, ook in kokos en
veensubstraten. Dat zien we aan de opname van de mineralen: zelfs als het
gewas in onze proeven van een bepaald mineraal veel minder krijgt
toegediend, zien we toch een hogere opname. Door het bodemleven nog
beter te voeden en te stimuleren verwachten we nog meer te kunnen bereiken

Leverancier Klep gaat de ervaringen en inzichten delen

in de aardbeienteelt. Zowel in plantgezondheid als opbrengst. We hopen dat

met de klanten, aldus consultant Wim Voogt.

deze nieuwe strategie ook de ziektedruk zal verlagen. We leren nog steeds en
dat leidt continu tot verbeteringen."

KOPPERT BIOJOURNAAL
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Tom Vroegop:
"Natutec Drive gaat
tuinders, fruittelers en
akkerbouwers veel
arbeidskosten
besparen."

Natutec Drive effectief en efficiënt:

"Een fantastisch apparaat"
Precisietuinbouw en precisielandbouw. Dat
is waar Koppert op inzet met de nieuwste
technologische innovatie. Natutec Drive is de
naam en de techniek gaat tuinders, fruittelers en akkerbouwers veel werk besparen.

worden de bestrijders heel nauwkeurig verdeeld. Elke bestrijder, bij elk
dragermateriaal, op de vierkante meter nauwkeurig. Inderdaad, dat is heel
precies."

Enorme besparing op arbeidskosten
Vraagt het handmatig uitzetten van bestrijders in aardbei gemiddeld 140
minuten per hectare, met de Natutec Drive daalt dat naar 36 minuten, nog
slechts een kwart. Ook kunnen bestrijders gecombineerd worden verblazen,
waardoor de teler nog meer arbeid bespaart. "Arbeid is een hot issue. In
veel landen en allerlei gewassen is het de grootste kostenfactor, èn

Al vele jaren kunnen tuinders hun roofmijten en andere bestrijders

tegelijkertijd kunnen telers steeds moeilijker voldoende arbeidskrachten

verblazen. Het kan met de verblazers Airobug, Airbug en Mini-Airbug. Zij

vinden. Met Natutec Drive tackelen wij dat probleem op het terrein van de

hebben zich ruimschoots bewezen: ze maken de biologische bestrijding

gewasbescherming. Reken maar uit hoeveel arbeidstijd en -kosten een teler

mogelijk in moeilijk toegankelijke gewassen en besparen veel arbeid. De

met een bedrijf van vijftig, honderd of tweehonderd hectare bespaart."

drie verblazers van Koppert leggen bovendien heel secuur een deken van

De boom waarop de distributieslangen zijn gemonteerd, kan zowel in een

bestrijders over het gewas en kenmerken zij zich door een lage mortaliteit.

horizontale als in een verticale positie worden gebracht. Daardoor kan de

Alles bij elkaar hebben Airobug, Airbug en Mini-Airbug de hoogste

Natutec Drive worden gebruikt in kassen, tunnels en de vollegrond, maar

podiumplek als het gaat om hun effectiviteit, het rendement van de

ook in hoogopgaande gewassen. "Dat brengt het verblazen, met al zijn

aangekochte bestrijders en de besparing op arbeidskosten.

voordelen, ook binnen het bereik van bedrijven met bijvoorbeeld appel,

Wat nu, vroegen de productontwikkelaars van Koppert zich af, als je een

peer of citrus. De Natutec Drive kan straks in werkelijk tal van gewassen en

verblazer op een onderstel zet en het geheel achter een trekker kunt

op allerlei typen bedrijven worden gebruikt."

hangen? En wat als die verblazer dan niet alleen horizontaal maar ook
verticaal kan werken?

"Een fantastisch apparaat"
De Natutec Drive kan op een rijdend onderstel worden gemonteerd (zie

Per vierkante meter nauwkeurig

foto 3), maar evengoed kan hij over een buisrailsysteem rijden (zie foto 4).

Die verblazer is er inmiddels. Hij heet Natutec Drive en hij is al in gebruik in

De nieuwe verblazer is uit en te na getest op een aantal praktijkbedrijven

de teelt van aardbei. Het is een constructie met daarin een elektromotor, in

die er inmiddels volop mee werken. Zij zijn zonder uitzondering tevreden

het hart een voorraadtrommel, daaronder een gepatenteerde

zijn over de werking. Onder deze bedrijven de Ierse zachtfruitgigant

distributiekast, en ten slotte acht distributieslangen. Via een monitor in de

Keelings en de Nederlandse ondernemingen Royal Berry in Bemmel en H.G.

cabine kan de teler hem besturen. De trommel draait rond, dit zorgt voor

Fruit BV in Nispen.

een constant uniforme verdeling van bestrijders en dragermateriaal.
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Er zit een wereld aan verfijnde technologie achter de nieuwe verblazer,

Denis Keny, farm manager van Keelings, stelt dat de Natutec Drive tot nu toe

vertelt Tom Vroegop, productmanager Natutec. "Daardoor is het met de

'als in een droom' werkt. "In de eerste toepassingen met Thripex en Spidex

Natutec Drive mogelijk om allerlei soorten bestrijders heel nauwkeurig over

bereikten we een nauwkeurigheid van 95 procent en dat zal alleen nog

het gewas te verdelen. Op het scherm van de monitor kan de teler ingeven

maar beter worden." Brian Duggen, die verantwoordelijk is voor de

welke bestrijders hij verblaast en in welke dichtheid dat moet gebeuren. Zo

geïntegreerde gewasbescherming: "Fantastisch om dit apparaat te hebben.

Stap 1: Het vullen van het voorraadvat

Stap 2: Het plaatsen van het vat in de Natutec Drive

Stap 3: De monitor

Stap 4: Natutec Drive in werking op een buisrailsysteem

Stap 5: Desgewenst kan de Natutec Drive ook op een onderstel
worden geplaatst

De voordelen zijn groot: een gelijkmatig uitzetten van bestrijders en
besparingen op de arbeid."

Natutec Scout maakt met één tool het scout
proces makkelijker, waardevoller en efficiënter.

Ook een gebruiker in Nederland reageert erg enthousiast. Deze

Verzamel data met de mobiele app en doe

ondernemer stapte over van chemisch op biologisch, vanwege de

uitgebreide analyses in het dashboard. Zo kunt u

arbeidsbesparing die met de Natutec Drive mogelijk is: slechts één

op elk moment zien wat er gebeurt in de kas en

medewerker is nodig voor het uitzetten van bestrijders, in plaats van

bijsturen waar nodig, met een gezond gewas als

een team. De medewerkers op de drie vestigingen van deze

gevolg!

onderneming stellen dat de Natutec Drive snel en goed werkt.
Lees meer op www.koppert.nl/natutec-scout

Effectief en efficiënt
Tuinders, fruittelers en akkerbouwers moeten en willen steeds

Natutec Drone is een uniek

nauwkeuriger werken, zegt Tom Vroegop. "Alles gaat in de richting van

verspreidingsmechanisme dat een breed scala aan

nog meer precisie. Natutec Scout past daarin, de Natutec Drone

biologische producten kan vervoeren en ze met

eveneens en nu ook de Natutec Drive. Wat wij doen is kijken naar

grote nauwkeurigheid en doeltreffendheid kan

enerzijds het monitoren: welke plaag zit waar? Anderzijds ontwikkelen

verspreiden over 8 hectare in een tijdsbestek van

wij applicaties waarmee de telers de plagen heel precies kunnen

een uur.

bestrijden. De technologie maakt steeds meer mogelijk en die
mogelijkheden gebruiken wij voor onze klanten. Zij willen èn een

Lees meer op www.koppert.nl/natutec-drone

effectieve en robuuste biologische gewasbescherming, èn een efficiënt
systeem dat de arbeidskosten omlaag drukt. Natutec Drive doet allebei."
KOPPERT BIOJOURNAAL
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Nematoden nieuwe
troef tegen rupsen
Van oudsher zijn parasitaire aaltjes een belangrijk hulpmiddel tegen
bodemplagen. Ze blijken echter ook heel effectief bij toepassing op het
blad. De aaltjes pakken rupsen en andere insectenlarven aan, zelfs in
situaties waar andere methoden niet meer werken.

Parasitaire aaltjes (nematoden) zijn zo klein dat ze

tussen 8 en 25° C. Tussen de bladeren is het microklimaat

rupsen en larven kunnen binnendringen. Ze komen van

meestal wel vochtig genoeg. Verder is het belangrijk dat

nature in de grond voor. Het was dan ook logisch om ze

je het blad goed bedekt, door toepassing van uitvloeiers

eerst in te zetten tegen plagen die in de bodem

en hechters. ’s Avonds spuiten

voorkomen. “Dat doen we al sinds 1985. Ze zijn heel

bij weinig instraling geeft het

geschikt om engerlingen, emelten, larven van

beste resultaat. Op het Koppert

taxuskever en Sciara, en poppen van trips aan te

YouTube-kanaal staan onze

pakken”, vertelt accountmanager Arno van der Zwan.

video’s die precies laten zien

Hoe is het dan gelukt om zulke bodemgebonden

wat je moet doen”, vertelt de

organismen om te scholen voor de inzet op het blad?

accountmanager.

Van der Zwan: “Het komt neer op drie woorden: testen,
Scan de QR code en bekijk de video!

testen, testen. Uitzoeken welke soorten aaltjes geschikt
zijn. Uitproberen wat de juiste omstandigheden zijn.
Steeds betere formuleringen testen. Bekijken welke

IPM en aaltjes

aanpak het beste past bij welke plaag.”

Parasitaire aaltjes passen goed binnen een systeem van
geïntegreerde bestrijding. De eerste telers hebben

Samenspel aaltjes en bacteriën

inmiddels goede ervaringen met inzet tegen

In veel gewassen nemen de problemen met rupsen toe.

hardnekkige plagen, zoals rupsen. Ook nimfen van

Denk bijvoorbeeld aan Tuta absoluta, maar ook aan de

wantsen zoals Nesidiocoris kun je ermee aanpakken. “Je

eikenprocessierups. De parasitaire nematoden zijn niet

moet wel een beetje oppassen dat ze niet ook

kieskeurig. “De aanpak werkt bij alle ‘soft body insects”,

bijvoorbeeld de larven van de gaasvlieg aanpakken. Maar

vertelt hij.

het blijkt dat zulke nevenschade nauwelijks voorkomt als

Dit zijn alle insecten die een stadium hebben (rups of

je er rekening mee houdt door gefaseerde inzet van de

larve) waar het aaltje kan binnendringen via de

verschillende bestrijders”, geeft Van der Zwan aan.

natuurlijke openingen. Eenmaal binnen de gastheer
laten de aaltjes bacteriën los, die het vuile werk doen. Ze

Ook belangrijk om te weten, is dat de aaltjes veilig zijn

vergiftigen en doden de rups of larve, waarna ze het

voor mensen. Een ander voordeel is dat de nematoden

weefsel oplossen tot een papje. Dat dient weer als

relatief goed tegen chemische middelen kunnen, zodat

voedsel voor de aaltjes. Ze groeien samen verder,

de inzet van integreerbare middelen altijd mogelijk is. Bij

planten zich voort en verlaten de inmiddels dode rups,

twijfel: raadpleeg de Koppert Neveneffecten app.

op zoek naar nieuwe slachtoffers.

Juiste omstandigheden

Entonem en Capsanem
Koppert heeft twee producten met twee verschillende

De aaltjes kunnen enkele dagen in leven blijven op het

soorten voor bladtoepassing. Dat zijn Entonem met het

blad. Al die tijd zoeken ze naar rupsen of larven. “Je

aaltje Steinernema feltiae en Capsanem met S.

moet wel een beetje vriendelijk voor ze zijn. Ze houden

carpocapsae. Onder de 15°C is Entonem de beste keuze,

van vochtige omstandigheden en een temperatuur

bij hogere temperaturen is dat Capsanem.

Partners with Nature

Ook kunt u zich aanmelden voor onze

Koppert Biological Systems wil de gezondheid van mens en

E-mailnieuwsbrief Biojournaal digitaal via de

aarde verbeteren. In samenwerking met de natuur maken

button op onze homepage.

wij de landbouw gezonder, veiliger en productiever. We
bieden een geïntegreerd systeem van specialistische kennis

Wilt u reageren?

en natuurlijke, veilige oplossingen die de gezondheid,

Schrijf dan naar communicatie@koppert.nl

weerbaarheid en productiviteit van gewassen verbeteren.
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Veilingweg 14, Postbus 155
Overname van artikelen uit dit blad is toegestaan na

2650 AD Berkel en Rodenrijs

overleg met Koppert B.V. Biojournaal wordt met veel zorg

Telefoon 010 514 04 44

samengesteld. Niettemin aanvaardt Koppert B.V. geen

Fax 010 511 52 03

aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden. Als u niet
op de verzendlijst voorkomt en Biojournaal voortaan
graag ontvangt, kunt u contact opnemen met Koppert.

www.koppert.nl

