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Nieuwe proeven

Jaarlijks besteden we veel tijd en energie aan het 
aanleggen van nieuwe proeven. In verschillende 
teelten onderzoeken we de criteria: opbrengst, 
weerbaarheid en kwaliteit. Het uitgangspunt is 
altijd hoe we de teelt naar een nog hoger niveau 
kunnen brengen, waarbij het boerenrendement 
voorop staat. Daarnaast zijn onze keuzes 
gebaseerd op tips en verzoeken die we krijgen 
van telers. Wat gaan we in 2020 onderzoeken?

Tarwe
We doen al meerdere jaren mee aan de YEN 

competitie in Engeland, waarbij een zo hoog 

mogelijke tarweopbrengst halen, het doel is. De 

hoogst behaalde opbrengst onder de deelnemers in 

Nederland was in 2019 13,2 ton per hectare. Van 

dit perceel was volgens de Engelse onderzoekers 

het theoretische potentieel 21 ton per hectare 

(als alles optimaal was geweest). Hoe kunnen we 

deze potentiële opbrengst bereiken? Gedurende 

de teelt worden er veel monsters genomen bij de 

deelnemende percelen. De analyses hiervan worden 

gedaan in Engeland. Hieruit blijkt dat van verschillende 

hoofd- en sporenelementen zoals mangaan, borium, 

koper, zink, kalium, de beschikbaarheid op bepaalde 

momenten soms beperkt is. Komend seizoen zullen 

we onder andere van deze elementen onderzoeken 

wat het rendement van een extra bemesting hiervan 

is middels blad- of korrelmeststoffen. Op deze 

manier proberen we steeds dichter in de buurt te 

komen van de ‘theoretisch’ haalbare opbrengst. Dit 

jaar hebben we ook een proef in wintertarwe met 

verschillende zaaizaadbehandelingen waarbij, naast 

de chemie, ervaring wordt opgedaan met bijvoorbeeld 

elektronische zaaizaadbehandeling en de toepassing 

van trichoderma schimmels.

Knolselderij
Knolselderij is geen grote teelt, maar ook in kleine 

teelten doen we onderzoek. Hoe kunnen we in 

de teelt van knolselderij zorgen voor een zo hoog 

mogelijke opbrengst met een zo’n egaal mogelijke 

sortering, waarbij ook de kwaliteit tijdens de teelt en 

gedurende de bewaring verbeterd wordt? We willen 

onder andere kijken naar de effecten van verschillende 

soorten kalium- en calciummeststoffen. Is er baat bij 

het gebruik van een granulaat of bladmeststoffen? 

Komend seizoen presenteren we de resultaten weer.   

Aardappelen en uien
In de teelt van aardappelen en uien hebben we 

afgelopen jaren al gezien dat de opbrengst verhoogd 

Wat gaan we onderzoeken in 2020?
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Ook in 2020 doen wij weer proeven op onder andere Proefboerderij Rusthoeve, Colijnsplaat

kan worden door het gebruik van innovatieve 

meststoffen. Op zowel zand- als kleigrond doen 

we onderzoek om het effect van verschillende 

toepassingen te beoordelen. Minder zoute 

meststoffen, zoals Polysulphate en Exacote, laten 

positieve resultaten zien. Komend jaar breiden we dit 

onderzoek verder uit om te kijken wat deze kunnen 

betekenen. Zoals bekend wordt de gereedschapskist 

wat betreft gewasbeschermingsmiddelen steeds 

beperkter. Daarom is het belangrijk te zorgen voor 

een plant die geen tekorten heeft aan nutriënten 

en beperkt stress heeft. Om zo de plant steeds te 

beschermen tegen ziekten en plagen. In proeven 

kijken we daarom hoe chemie, meststoffen en 

plantversterkers gecombineerd kunnen worden om 

ziekten en plagen te beperken. Met plantversterkers 

hebben we nu een aantal jaren ervaring in 

verschillende teelten. Het zijn producten die 

preventief en/of curatief ingezet kunnen worden om 

de plant door een periode van stress heen te helpen. 

Wereldwijd zijn er veel producten in deze categorie, 

veel van deze producten liften mee op het succes van 

een ander, zonder dat ze onderbouwd zijn. CZAV 

onderzoekt zelf welke producten echt wat kunnen 

toevoegen in verschillende doseringen, momenten en 

ook combinaties van producten. Wat we er nu van 

zien is dat de effecten wisselend per jaar zijn, maar 

dat er zeker wel potentie in zit.  

Daarnaast laten startmeststoffen al meerdere jaren 

positieve resultaten zien. Maar wat gaan we als 

combinaties van deze producten toepassen? Komend 

seizoen zullen wij diverse combinaties onderzoeken. 

Bovendien zullen we meer aandacht besteden aan 

proeven waarbij organische korrels worden toegepast 

tijdens de teelt.

Knolaantal verhogen 
In pootgoed vervolgen we het onderzoek naar het 

effect van Exacote. De afgelopen jaren zagen we 

positieve effecten op het knolaantal, wat verklaard 

kan worden door het geleidelijk vrijkomen van de 

stikstof. Verschillende nieuwe calciummeststoffen 

worden onderzocht en daarbij wordt gekeken naar 

het effect op knolaantal en kwaliteit. Virussen zijn een 

toenemend probleem in pootgoed. Vandaar dat wij 

het belangrijk vinden om te kijken of we met nieuwe 

producten de plant beter kunnen beschermen.  

Komende winter 
hopen wij weer leuke 
resultaten te kunnen 
presenteren tijdens 
de bijeenkomsten, 

waarmee jij jouw 
voordeel kunt doen!
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Waar in de landbouwsector telers al heel lang 
praten over ‘geïntegreerd telen’, gebruikt de 
Europese Unie de term IPM, wat staat voor 
Integrated Pest Management. CZAV spreekt 
liever van ICM, waarbij de ‘C’ staat voor ‘crop’. 
Volgens ons dekt deze term beter de lading. 
Met Integrated Crop Management (ICM) kunnen 
teeltmaatregelen op elkaar afgestemd worden 
en dit helpt om de impact op de omgeving en 
natuur zo laag mogelijk te houden. Dat kan door 
eerst te kiezen voor mechanische oplossingen, 
groene of biologische middelen. Als dit niet in de 
situatie past of als het niet werkt, dan pas kunnen 
chemische oplossingen worden toegepast.  

We kunnen ICM vatten in vier pijlers:  

• Plantgezondheid 

• Diergezondheid  

• Bedrijfsgezondheid 

• Bodemgezondheid  

Infobladen en whitepapers 
Ieder kwartaal brengen we een Actueel uit die in het 

teken staat van één van de vier pijlers. Daarin vind je 

een infoblad met praktische informatie en tools. Telers 

vragen zich vaak af waar ze moeten beginnen. Met 

een infoblad willen we handvatten aanbieden om ICM 

zo praktisch mogelijk maken. Zo heb je aan het einde 

van het seizoen een volledige “gereedschapskist” met 

hulpmiddelen om geïntegreerd te telen.  

Ondersteunend aan de infobladen, stellen wij ook 

ieder kwartaal een whitepaper beschikbaar. Een 

whitepaper is een gratis kennisdocument dat dieper 

ingaat op een onderwerp. In de whitepaper worden 

tools aangereikt om het probleem te herkennen of 

verhelpen. 

Plantgezondheid  
Een goede plantgezondheid is een cruciaal onderdeel 

van Integrated Crop Management. Hiervoor heeft 

een teler zeer specifieke kennis nodig. Die kennis 

kan gevat worden in: het herkennen van natuurlijke 

vijanden, het bemonsteren van gewas en bodem en 

het beschikken over een organische stofbalans.  

Geïntegreerde teelt
visie op ICM met CZAV infobladen
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Internationaal jaar
van de Plantgezondheid  

2020 is het jaar waarin Plantgezondheid 

centraal staat. De Verenigde Naties hebben 

dit jaar uitgeroepen tot “International Year 

of Plant Health”. Tijdens de internationale 

conferentie in oktober 2020 wordt gesproken 

over plantgezondheid met betrekking tot 

handel, klimaat, voedsel en ontwikkeling. 

Vanuit de internationale organisatie is 

gevraagd of elk land op nationaal niveau 

aandacht wil besteden aan dit thema.   

Volgens de VN brengt dit bijzondere jaar meer 

aandacht voor planten en plantgezondheid 

en daarmee ook een kans om in Nederland 

de maatschappij bewust te maken van 

plagen en ziekten en de beheersing ervan.
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Bemonstering 
Door het nemen van gewas- en bodemmonsters 

tijdens de teelt, krijg je een goed beeld van de 

nutriënten die de plant tekort komt. Maar het kan ook 

zijn dat er een overschot aan nutriënten is, waardoor 

een vergiftiging ontstaat. Met de BijmestMonitor van 

Eurofins wordt specifiek gekeken welke nutriënten de 

plant nodig heeft voor een optimale groei tijdens de 

teelt.  

Zo wordt zowel de behoefte van het gewas als de 

bodemvoorraad in kaart gebracht. Het kan namelijk 

voorkomen dat de toestand in het gewas laag is, 

terwijl de beschikbare bodemvoorraad ruim voldoende 

is. Vaak hangt dit samen met de beschikbaarheid van 

andere nutriënten zoals kalium en stikstof. Door een 

gebrek aan stikstof in de bodem wordt de kalium 

slecht opgenomen door het gewas.  

We nemen het volgende voorbeeld: de kaliumtoestand 

in het gewas is laag. Je zou dus in eerste instantie 

denken aan extra kaliumbemesting. Maar uit het 

bodemonderzoek van de BijmestMonitor komt 

naar voren dat het kaliumgehalte juist voldoende is. 

Daarnaast geeft de monitor aan dat de stikstoftoestand 

laag is. Door een gebrek aan stikstof in de bodem 

wordt kalium slecht opgenomen. Het advies van de 

BijmestMonitor is om stikstof bij te bemesten voor 

een betere benutting van de kaliumvoorraad. 

De BijmestMonitor is een goede tool om meer 

inzicht te krijgen in de plantgezondheid tijdens het 

groeiseizoen: www.bijmestmonitor.nl 

Praktijkvoorbeeld van de BijmestMonitor. Bron: Eurofins Agro



plant verhoogd. Dit houdt in dat het gewas minder 

snel vatbaar is voor ziekten en plagen.  

Zelf een organische stofbalans opstellen? We hebben 

een infoblad ontwikkeld in het kader van organische 

stofbalans. Hierin is onder andere lezen hoe een 

organische stofbalans wordt opgesteld.  

Organische stof is een 
belangrijke voedingsbron 

voor het bodemleven

Organische stofbalans  
Organische stof zorgt voor een goede bodemstructuur 

en vochthuishouding. Ook is het een belangrijke 

voedingsbron voor het bodemleven. Zowel de 

hoeveelheid als de kwaliteit van organische stof 

heeft grote invloed op de samenstelling van micro-

organismen die rondom de plantenwortels leven.  

De kwaliteit van organische stof wordt onder andere 

bepaald door de koolstof-stikstofverhouding (C/N). 

Als deze verhouding onder de 25 ligt, wordt het 

snel afgebroken door het bodemleven en komt er 

relatief veel stikstof vrij. Het makkelijk afbreekbare 

organische materiaal is de voornaamste bron voor 

bacteriën. Daarentegen leven schimmels van het 

moeilijker afbreekbare materiaal. Door het toedienen 

van verschillende organische materialen zoals mest 

op strobasis, compost en groenbemesters, kun je de 

microbiële biomassa, diversiteit en activiteit verhogen. 

Hiermee wordt ook de plantweerbaarheid van de 

Herkennen van natuurlijke vijanden  
Het herkennen en stimuleren van natuurlijke vijanden 

is essentieel in het bewaken van de plantgezondheid. 

Met name coloradokevers en bladluizen kunnen veel 

schade aanrichten in aardappelen. In de whitepaper 

‘natuurlijke vijanden in aardappelen’ kun je lezen 

welke natuurlijke vijanden er zijn van de verschillende 

plaaginsecten. We geven in dit document een 

omschrijving met foto’s, zodat je natuurlijke vijanden 

kunt herkennen en hoeveel insecten zij op het menu 

hebben staan.  

We hebben de eerste whitepaper nu beschikbaar 

gesteld! Download ieder kwartaal een nieuwe 

whitepaper op onze website: www.czav.nl

Je kunt de microbiële biomassa, diversiteit en 
activiteit verhogen door bijvoorbeeld compost toe 
te dienen

Ook het telen van Facelia en andere groenbemesters 
ondersteunen bij het verhogen van het organische 
stofgehalte en biodiversiteit

De coloradokever kan veel schade aanrichten in 
aardappelen



Download de 
whitepaper ‘natuurlijke vijanden in aardappelen’op www.czav.nl

Knip het 
infoblad uit 
om hem te 
bewaren

Ook de Aardappeltopluis (Macrosiphum 
euphorbiae) en andere bladluissoorten kunnen 
ernstige aantasting veroorzaken



Weersinvloeden

Door de neerslag eind 2019 en begin 2020 wordt 

het neerslagtekort grotendeels of geheel ingelopen. 

Wel is er minder wintertarwe gezaaid en werden de 

voorjaarswerkzaamheden uitgesteld. Even leek het 

erop dat er een tekort aan zomertarwe zou zijn. Dit 

is uiteindelijk niet het geval geweest omdat er, mede 

door het latere tijdstip waarop gezaaid kon worden, 

voor meer gerst is gekozen. Ook door de onzekerheden 

over het moment van strooien, zijn bestellingen 

meststoffen later binnengekomen waardoor het 

uitleveren ook later plaats kon vinden. Het areaal uien 

in het zuidwesten daalt licht mede als gevolg van de 

zaadontsmetting die is weggevallen, de ruimte in het 

bouwplan en de marktomstandigheden. Elders in 

Nederland is overigens sprake van areaaluitbreiding. 

Het maïsareaal lijkt ook licht te krimpen als gevolg 

van de ontwikkelingen in de melkveehouderij. Telers 

zoeken naar alternatieven. Het areaal peulvruchten 

stijgt licht met meer bruine bonen, veldbonen en 

Red Kidneybonen. Het areaal fruit is de laatste 

jaren wat gedaald en stabiliseert in het werkgebied. 

Bloembollen, spruitkool en pootaardappelen, goede 

pijlers onder de gespecialiseerde bedrijven, laten 

stabiele of lichte groei zien.

CZAV kort
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Actieplannen

Vanuit de diverse actieplannen wordt druk ervaren om 

met minder gewasbescherming en kunstmeststoffen, 

teelten tot een goed eind te brengen. Onze 

buitendienst merkt dit, in uiteenlopende mate, aan 

de vragen en verwachtingen bij hun klanten. In de 

kennisontwikkeling binnen CropSolutions is daar 

ook volop aandacht voor, het zijn de actuele thema’s. 

Duidelijk is wel dat de gewasbeschermingsmiddelen 

en kunstmeststoffen niet gemist kunnen worden voor 

rendabele teelten op de middellange termijn. Er is tijd 

nodig voor de introductie van alternatieven, waar ook 

de markt nog niet klaar voor blijkt te zijn.

Terugblik Algemene Ledenvergadering 

Tijdens de, wederom drukbezochte, Algemene 

Ledenvergadering van CZAV op 7 februari 2020 werd 

de strategie gepresenteerd door de directie. Ernst van 

den Ende, directeur van de Plant Sciences Group aan 

de WUR vertelde zijn visie op de voedselproductie 

met duidelijk onderbouwde voorbeelden. Vooral de 

veredeling van robuuste rassen met andere en nieuwe 

resistenties duurt lang met de huidige toegelaten 

veredelingstechnieken. Tijdens de ledenvergadering 

werd teruggekeken op het afgelopen seizoen met 

meest opvallende actie de verkoop van Agrimarkt. 

De leden kunnen de komende drie jaar hierdoor een 

dividend bijdrage tegemoet zien gebaseerd op de 

aankopen die ze bij CZAV doen. Ook werd vooruit 

gekeken naar de ontwikkelen in de markt als gevolg 

van alle wet- en regelgeving. CZAV ervaart hierdoor 

een toenemende vraag naar kennis, het produceren 

wordt moeilijker. Komend seizoen wordt met een 

aantal telers een pilot opgezet rondom het al dan niet 

gescheiden leveren van kennis en product.

Wil je niets missen van CZAV?

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf 

up-to-date over de laatste ontwikkelingen binnen 

de akkerbouw, veeteelt, fruitteelt en bollenteelt en 

vollegrondsgroenteteelt. Elke twee weken sturen wij 

een gratis nieuwsbrief waarin je zowel sectornieuws 

als nieuws over de coöperatie krijgt. Zo ben als eerste 

op de hoogte. 

Ontvang jij de digitale nieuwsbrief nog niet? Geef 

je e-mailadres door via communicatie@czav.nl met 

vermelding ‘Aanmelden digitale nieuwsbrief’. Voel je 

vrij om de digitale nieuwsbrief door te sturen binnen 

jouw bedrijf of naar andere collega’s. Zo zijn ze ook 

op de hoogte en missen ze niets.

Opening Groengas tanklocatie

Vorige maand opende de firma OrangeGas een 

groengas vulpunt bij het AgriSneltankstation in 

Middelharnis. Wethouder Tea Bot nam als eerste het 

vulpunt in gebruik. Groengas is de groene variant 

voor aardgas. Het wordt gemaakt van rioolslib en 

(gft)-afval. Vervolgens wordt het op gasnetwerk 

aangesloten, dus er is geen bevoorrading nodig door 

tankwagens. Een duurzame manier om brandstof te 

tanken. 

Uitbreiding netwerk
AgriSneltank is sinds 2007 bezig met het 

verduurzamingsproces. Aan de tankstations kunnen 

de standaard fossiele brandstoffen getankt worden, 

maar klanten kunnen ook brandstof uit koolzaadolie 

tanken. In 2016 werd de eerste laadpaal geplaatst 

voor elektrische auto’s. Inmiddels heeft AgriSnellaad 

meer dan 100 laadstations. Elke maand worden er 

weer nieuwe laadpalen toegevoegd aan het netwerk. 

Het doel is om nog ongeveer 1500 laadpalen te 

realiseren. 

Wethouder Tea Bot neemt als eerste het vulpunt in 
gebruik

Op de hoogte blijven 
van de laatste 

ontwikkelingen?
Meld je aan voor de 
CZAV nieuwsbrief!



Fruit update

Onderzoek 
In samenwerking met de CAF worden er ieder jaar een 

groot aantal proeven aangelegd. Een deel daarvan 

ligt op ons demobedrijf de Hoge Pad in Kattendijke. 

De proeven zijn te zien op de jaarlijkse demodag van 

CZAV. Het doel is om ervaring op te doen met nieuwe 

middelen en producten, op deze wijze te komen 

we tot een goed advies voor de teler. Op deze wijze 

komen we direct bij de doelstelling van CZAV: kennis, 

kostprijs en klantgericht. 

Enkele voorbeelden van onderzoekprojecten zijn PPS-

project ‘De oorworm in de bodemfase’, taskforce 

zwartvruchtrot, bos- en schildwantsen waarbij met 

andere partners en kennisinstituten, waaronder 

proeftuin Randwijk, wordt gekeken naar knelpunten 

en mogelijke oplossingen. 

Precisielandbouw 
Afgelopen jaren is er ervaring opgedaan met 

bodemscans, satellietbeelden en taakkaarten 

voor plaatsspecifieke bemesting en selectieve 

gewasbescherming. Op deze manier worden de juiste 

voedingsstoffen op de juiste plaats toegediend. Onze 

adviseurs staan voor je klaar. 

Nieuwe medewerker 
Begin maart is Manuël Nieuwdorp in dienst getreden 

als specialist fruitteelt. Daarmee is het CZAV fruitteam 

weer op volle sterkte.  

Evenementen 
In het komende voorjaar hebben we weer een aantal 

teeltbijeenkomsten op één van de fruitbedrijven in 

jouw gebied. Actualiteiten op het gebied van teelt, 

gewasbescherming en bemesting worden besproken. 

Houd onze agenda op de website in de gaten voor 

meer informatie!

GZP update 

Uit de onverwachte hoek 
De granenmarkt is de afgelopen maanden flink 

in beweging geweest. Vanaf de oogst tot begin 

september is de prijs ver weggezakt. 2019 heeft 

een grote graanoogst opgeleverd. In Frankrijk werd 

bijvoorbeeld de op één na hoogste productie ooit 

gehaald. In de periode van september tot december is 

de prijs van tarwe langzaam maar zeker opgeklommen. 

Deze rustige stijging werd met name veroorzaakt 

doordat de export vanuit Frankrijk zeer goed liep. 

Daarentegen vielen de opbrengsten in een land als 

Australië tegen door de extreme droogte. In het begin 

van dit jaar liep de prijs snel op door wat sombere 

vooruitzichten voor de oogst van 2020 en optimisme 

over het handelsconflict tussen de Verenigde Stagen 

en China. Helaas heeft het coronavirus de winst van 

begin dit jaar weer ongedaan gemaakt. Dit laatste 

geeft maar weer eens aan dat een onverwachte 

ontwikkeling een grote impact op de graanprijs kan 

hebben. 

Tarweprijzen winnen van de gerstprijzen 
De gerstprijzen hebben de tarweprijzen helaas meer 

beperkt. Gedurende het seizoen is het prijsverschil 

tussen gerst en tarwe steeds groter geworden ten 

nadele van gerst. Er blijkt een grote hoeveelheid gerst 

in Europa te zijn die ondanks de stevige exportcijfers 

vanuit Europa, toch op de markt blijft drukken. 

De laatste maanden zien we dat het prijsverschil 

tussen de tarwe en gerst regelmatig meer dan 20 

euro is. De vooruitzichten voor de gerstmarkt zijn 

niet bemoedigend. Door het natte najaar in West-

Europa is er in veel landen minder tarwe gezaaid. 

De verwachting is dat een deel van dit areaal gevuld 

zal gaan worden met (brouw)gerst. Gezien de grote 

voorraden en grote uitzaai maakt dit de vooruitzichten 

niet positief. 

Veehouderij update

Nieuwe variant Sodagrain 
AgruniekRijnvallei maakt sinds kort Sodagrain ook van 

rogge. Hierbij geldt wel een afwijkende voederwaarde 

ten opzichte van tarwe. Met name de gunstig prijs 

maakt rogge aantrekkelijk. De rustige vertering in 

combinatie met de hoge pH van Sodagrain zorgt 

ervoor dat er minder kans is op pensverzuring. De 

energie in de vorm van zetmeel stimuleert de vorming 

van microbieel eiwit wat wordt gebruikt om melkeiwit 

van te maken. Sodagrain past goed in een rantsoen 

waarbij extra energie nodig is. Bijvoorbeeld wanneer 

maïskuilen laag in zetmeel zijn. Door de rustige 

fermentatie is het mogelijk om er een hoog aandeel 

van te voeren.

Vacature lid Raad van Commissarissen 

CZAV is voor haar leden een zeer betrokken aan- 

en verkoopvereniging in het zuiden en westen van 

Nederland. Het coöperatieve gedachtegoed staat bij 

ons centraal. CZAV stelt haar leden in staat om hun 

ambities waar te maken, door een meerwaarde te 

leveren voor hun bedrijfsrendement. 

De Raad van Commissarissen houdt namens de 

leden van CZAV toezicht op het beleid van de 

algemene directie en voorziet de directie gevraagd 

en ongevraagd van advies. CZAV kent een Raad van 

Commissarissen van zeven leden die afkomstig zijn uit 

de aangesloten leden bij CZAV. De Raad komt circa 10 

keer per jaar bijeen.  

In verband met het aftreden van één van de leden 

van de Raad van Commissarissen van CZAV ontstaat 

er per 1 december 2020 een vacature lid Raad van 

Commissarissen CZAV.  

Is uw belangstelling voor deze vacature gewekt en 



11

wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen 

met de heer J.M. (Johan) Klompe (voorzitter Raad 

van Commissarissen, tel. 06-51560940, e-mailadres: 

jmklompe@gmail.com). Op de website van CZAV 

vindt u ook meer informatie over deze vacature en 

kunt u de wijze vinden waarop gesolliciteerd kan 

worden. 

De Raad van Commissarissen streeft bij de 

samenstelling van de Raad naar een regionale en 

sectorale spreiding. De selectiecommissie kan bij de 

beoordeling van de reacties op deze vacature de 

spreiding als criterium meewegen.

Meatless wint Zeeuwse PioniersPrijs

CZAV feliciteert samenwerkingspartner Meatless met 

het winnen van de Zeeuwse PioniersPrijs. Meatless 

is producent van vleesvervangende producten 

waarin onder andere veldbonen worden verwerkt. 

Op die manier wordt ook de lokale teelt- en 

verwerkingsketen van veldbonen ten behoeve van 

menselijke consumptie gestimuleerd. 

Lid worden van
de RvC? 
Ga naar 

www.czav.nl 
voor meer info!

De interesse in 
eiwitrijke gewassen 

neemt toe!
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Een goed begin, is het halve werk

Startmeststoffen, we kennen ze in verschillende vormen. Ze zijn 
beschikbaar in granulaat en vloeibare vorm. Telers maken hun 
keuze voor vloeibare of korrelmeststoffen vaak op basis van hun 
machinepark en de gewassen die zijn opgenomen in het bouwplan. 
Maar zit er nog verschil in hoe de startmeststof wordt toegediend? 

Keuze meststof 
In vloeibare vorm wordt de startmeststof toegepast op de knol of het 

zaad. Maar het kan ook naast de knol of het zaad worden gespoten. 

Als we kijken naar de vaste vorm, zien we dat granulaat vaak in de rij 

wordt toegepast. Op deze manier kan een precisiebemesting worden 

uitgevoerd, waardoor de belangrijke nutriënten direct op de juiste plaats 

komen.  

Waarom is een startmeststof belangrijk? 
In de jeugdfase is het belangrijk dat de wortels van de plant zich goed 

ontwikkelen. Zo kan in het vroege stadium een betere opname van 

voedingselementen plaatsvinden. En dat is juist zo essentieel voor een 

groeiende plant. Ook de opname van bodemvocht via het wortelstelsel is 

van belang. Een goede vochtopname bevordert de beginontwikkeling en 

dat is ideaal voor jonge planten.  

Fosfaatbehoefte 
Jonge planten hebben een hoge fosfaatbehoefte. Dikwijls is in de bodem 

te weinig beschikbare fosfaat aanwezig. Bij een hoge fosfaatbehoefte 

tijdens de beginontwikkeling kan de startmeststof de jonge plant een 

extra push geven. Natuurlijk speelt ook de bodemtemperatuur een 

belangrijke rol in de ontwikkeling. En de vochtvoorziening moet optimaal 

zijn om de plant sterker te kunnen maken.  

Beworteling 
Het wortelgestel van een plant kent verschillende wortels. De zijwortels 

en wortelharen nemen bijvoorbeeld fosfaat op, doordat ze op andere 

niveaus liggen. De wortelharen aan de bovenzijde zijn geschikt om giften 

op te nemen. Ze verspreiden zich over de breedte en zo kan de plant 

goed vocht opnemen. Met startmeststoffen kunnen de wortels zich van 

af het begin goed ontwikkelen. Daar heeft de plant op lange termijn baat 

bij. 

Door het gebruik van startmeststoffen kunnen de verschillende 
wortels in het wortelgestel zich goed ontwikkelen
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STARTMESTSTOFFEN

Ben jij klaar voor de start? Heb jij al met 

je adviseur gesproken over ons pakket 

startmeststoffen; Quickstart in onder andere 

uien of cichorei en Physiostart in maïs en 

aardappelen. Dit jaar hebben we ook DCM 

Startec aan ons pakket toegevoegd. 
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CZAV evenementen

Winterlezingen Teelt- en gewasbescherming 
voor akkerbouw, fruitteelt en bloembollen

Ruwvoerbijeenkomst
in Spoordonk

De afgelopen maanden organiseerde CZAV weer 

talloze evenementen: groot en klein. Bekijk hier onze 

fotoreeks van alle evenementen. En zet alvast de 

aankomende evenementen in je agenda!

Kapelle
Heerle

Kruisland
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AGENDA

17 juni Open Dag CZAV/Rusthoeve

11 december CZAV Jongerensymposium

Open Dag CZAV/Rusthoeve 

Traditiegetrouw vindt op de derde woensdag 

van juni, de Open Dag van CZAV en 

Proefboerderij Rusthoeve, plaats. Je bent van 

harte welkom op 17 juni 2020 tussen 9.00 

en 19.00 uur in Colijnsplaat. Zet deze datum 

alvast in je agenda! Dit jaar is het thema “ICM 

in de praktijk”. ICM staat voor Integrated Crop 

Management en is het bewuster inzetten van 

gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in 

ons teeltsysteem.  

Het Akkerbouw

Symposium
Algemene

Ledenvergadering

 Spuittechniekbijeenkomsten 

Begin februari organiseerde CZAV een 

drietal spuittechniekbijeenkomsten in 

Arnemuiden, Rilland en Numansdorp. 

Deelnemers werden in groepjes 

verdeeld en konden aan vijf workshops 

meedoen. Het thema was “Hoe passen 

we nieuwe wet- en regelgeving toe in 

de praktijk en hoe komen we toch tot 

een goed resultaat?”. Daarbij ontstond 

een mooie uitwisseling van ervaringen 

en discussie over de mogelijkheden tot 

emissiereductie, veilig en verantwoord 

omgaan met gewasbescherming. 

Met als doel een rendabele teelt van 

smakelijk en veilig voedsel. We zijn 

blij met de grote opkomst tijdens deze 

bijeenkomsten! 

De algemene ledenvergadering

was weer een mooie avond. 

Bedankt voor jullie komst!

Rilland

Numansdorp

Arnemuiden
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Het weer is de afgelopen jaren één van de meest 
besproken onderwerpen onder telers. We kregen 
te maken met extreme droogte en hitte, maar 
ook met veel neerslag. De voorspellingen laten in 
de toekomst nog meer extremen zien. Als gevolg 
van dit grillige klimaat, hebben de gewassen 
steeds meer behoefte aan extra vocht. Daarnaast 
komt nog dat er van de teler verwacht  wordt dat 
zij zo efficiënt mogelijk omgaan met beschikbaar 
water en dat er zo min mogelijk nutriënten uit- en 
afspoelen naar het oppervlakte- en grondwater. 
Al met al een serieuze uitdaging. 

Uit de schuur 
De meeste telers zijn gewend om in tijden van 

droogte aan de slag te gaan met de haspel. Het is een 

makkelijk inzetbaar apparaat. Tegenwoordig hebben 

veel telers er een in de schuur staan en zorgen ze dat 

deze klaarstaat om tijdens het seizoen direct in actie 

te kunnen komen. Binnen enige tijd is het perceel 

weer voorzien van de (op dat moment) benodigde 

millimeters. Toch heeft het systeem ook andere 

kanten. Op het moment dat er wat wind staat vindt 

er verwaaiing plaats. Hierdoor is de toediening op het 

perceel niet uniform. Daarnaast kan het aangebrachte 

water makkelijk verdampen. Als het water op het 

blad ligt, kan het ook zorgen voor verbranding en/of 

infecties. 

Gericht water toedienen 
Naast het gebruik van een haspel, is er het 

druppelirrigatiesysteem. Bij dit systeem worden er 

druppelslangen op het perceel gelegd. Deze slangen 

kunnen aan het oppervlak of onder de bouwvoor 

worden gelegd. De slangen die onder de bouwvoor 

worden gelegd zijn semipermanent en hebben 

eenzelfde levensduur als de drainage. Met dit 

Plantontwikkeling
Druppelirrigatie of traditionele beregening?

De haspel staat bij de meeste telers tijdens het 
seizoen klaar om in actie te komen
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druppelirrigatiesysteem kan water, eventueel verrijkt 

met meststoffen, gedoseerd toegediend worden aan 

de plant. Het systeem wordt aangestuurd door een 

elektrisch aangedreven pomp. De pomp bepaalt zijn 

waterafgifte weer aan de hand van een gekoppelde 

bodemvochtsensor. De toevoer van meststoffen wordt 

bepaald aan de hand van de nutriëntenconcentraties 

in de bodem en groeistadium van het gewas. Hiermee 

kan er minder stikstof en minder fosfor worden 

toegediend, zonder dat het nadelige gevolgen heeft 

voor de opbrengst. Het vermindert dus het gebruik 

van meststoffen en bovendien reduceert de uit- en 

afspoeling naar het grond- en oppervlaktewater.  

Afweging maken 
Door vroegtijdig te beginnen met de gedoseerde 

watergift, blijft de bodem continu in balans. Zo 

kunnen droge periodes worden overbrugd. Een 

ander voordeel van het toedienen via de bodem, is 

dat het gewas niet meer nat wordt. Er vindt daardoor 

geen verbranding van het blad plaats tijdens warme, 

zonnige dagen. Daarnaast is er ook minder kans op 

infectie. Toch zal in sommige gewassen de haspel 

van belang blijven. In spruitkool wordt bijvoorbeeld 

ondervonden dat door het beregenen een deel van de 

trips van het gewas spoelt. 

Eerst zien, dan geloven 
Bij CZAV realiseren wij ons dat de toepassing van 

druppelirrigatie nog in het beginstadium is, maar 

we zijn wellicht net als jij, heel benieuwd naar de 

meerwaarde van dit systeem in de akkerbouw en 

vollegrondgroenteteelt. Via onze partners beschikken 

we over de kennis in andere sectoren, die we kunnen 

gebruiken bij het toepassen van deze techniek. Met 

eigen ogen kunnen telers het resultaat zien in de 

praktijkproeven. Daarnaast beschikken we over 

meerdere oplosbare meststoffen die geschikt zijn om 

via de druppelslangen toe te dienen.  

Met een druppelirrigatiesysteem worden water en meststoffen gedoseerd toegediend

Door beregening kan een deel van de trips uit het 
gewas gespoeld worden



18

Bollenteelt ontwikkelt nieuwe technieken

Eind januari werd de jaarlijkse bloembollenavond gehouden in Bruinisse 

met als thema ‘Geïntegreerde oplossingen in de bollenteelt’. Veel 

bollentelers wilden de actualiteiten, die leven in de sector ,horen. Daarom 

was er een grote opkomst. Hanko Blok, adviseur bloembollen bij CZAV, 

heeft die avond de telers meegenomen in het verhaal over monitoring 

van luizen in relatie tot virusinfectie. Het monitoren speelt bovendien een 

cruciale rol in de maatschappelijke discussie. Meten en kunnen laten zien 

waar je mee bezig bent, wordt steeds belangrijker.

Emissiearme bedrijfsvoering
Verder werd ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving rondom 

spuittechnieken en wat de beste keuze is voor telers. Aansluitend 

heeft Alex de Waard van Bayer Crop Science de bloembollentelers 

meegenomen in emissiearme bedrijfsvoering en toxiciteit van middelen, 

die in de dagelijkse werkzaamheden gebruikt worden. Voorbeelden 

hiervan zijn vitamine D en koffie. Deze voorbeelden kunnen bij grote 

inname nadelige gevolgen hebben.

Fustloos schuimen 
Arjan de Vries van CAV Agrotheek heeft het fustloos schuimen toegelicht. 

Dit is een toepassing van bolontsmetting, waardoor minder emissie 

ontstaat. Bovendien kan met deze methode hetzelfde eindresultaat 

behaald worden met een lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.  

Ook is de laatste jaren ledbroei verder ontwikkeld en dat biedt kansen om 

in klimaatcellen onder andere tulpen te broeien. Dit seizoen wordt het 

onderzoek voortgezet naar de mogelijkheden voor kansrijke Mancozeb 

vervangers. 

Innovatieve bodemsensor 
Leonard van der Velde sloot de avond af met de mogelijkheden die 

weerpalen en bodemvochtsensoren kunnen bieden. Door het gebruik 

van deze tools kan beter gemeten en geregistreerd worden. Met als 

gevolg dat beregening beter gepland kan worden. Farm21 brengt 

samen met CropSolutions partner, CAV Agrotheek, een innovatieve 

bodemvochtsensor op de markt. De bodemsensor meet zowel de 

luchttemperatuur als luchtvochtigheid. Daarnaast kan de sensor tegelijk 

op drie dieptes (10 cm, 20 cm en 30 cm diepte) het bodemvocht meten. 

In vergelijking met andere sensoren die op de markt zijn, is de Farm21 

bodemsensor een betaalbaar product. Daardoor is het ook haalbaar 

om een ‘netwerk’ op te zetten in diverse eigen percelen. Met meerdere 

sensoren kan je op verschillende plaatsen een veldinzicht krijgen. Met 

een betere voorspelling als resultaat. 

Bodemsensoren geven 
meer inzicht voor een 

betere planning
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BODEMSENSOR

Alle partners binnen CropSolutions, waar 

CZAV onderdeel van is, kunnen telers 

voorzien van een Farm21 bodemsensor. 

Heb jij (aanvullende) vragen over de 

bodemsensor? Je adviseur geeft je graag 

informatie over dit nieuwe product. 
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Ritnaalden kunnen in diverse gewassen voor 
flinke opbrengstderving zorgen. In de gewassen 
maïs en aardappelen worden vaak ritnaalden 
aangetroffen, maar ook in suikerbieten, uien 
en witlof wordt wel eens ritnaaldenschade 
geconstateerd. Als er eenmaal ritnaalden in 
het perceel zitten, zijn deze bijna niet (meer)
te beheersen. Belangrijke middelen hiervoor 
zijn afgelopen jaren weggevallen in de 
bovengenoemde gewassen. Alleen op maïszaad 
mag er nog één jaar zaadcoating toegepast 
worden en in aardappelen is er nog een granulaat 
beschikbaar, welke voor een flinke vermindering 
van ritnaaldenschade kan zorgen. 

Van ei tot kniptor 
Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook voor 

ritnaalden. Maar hoe voorkomen we ritnaalden? 

Hiervoor is het belangrijk om de levenscyclus te 

begrijpen. 

De ritnaald komt voort uit de kniptor. Er zijn zo’n 70 

verschillende soorten kniptorren, maar van drie is 

bekend dat ze schadelijke larven voortbrengen. 

De kniptor zet eitjes af in de maanden mei en juni 

in gras- en graanachtige gewassen. Dit principe is 

bekend, maar ze kunnen dit ook op gras-onderzaai of 

gras- en graanachtige onkruiden doen!

Het tweede jaar zijn de larven enkele millimeters tot 

1,5 cm groot en dan kunnen de eerste schadebeelden 

ontstaan. De drie jaren daaropvolgend neemt de 

larve toe in formaat en kan deze ieder jaar schade 

aanrichten. Ritnaalden komen twee keer per jaar 

bovenin de bouwvoor, in het voorjaar en in de 

nazomer. In het voorjaar kan dit leiden tot plantwegval 

Ritnaalden
en de beheersing met de kniptormonitor

De levenscyslus van ritnaalden, de larven van 
kniptorren
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 Kniptormonitor 

Om mee te doen aan Kniptormonitoring heb je 

het volgende nodig:

• Account op Mijn CZAV (aan te vragen via: 

www.mijn.czav.nl) 

• 4 vallen per 5 ha 

• 8 dispensers met seksferomonen                     

(4 stuks per soort. Na zes weken wordt het 

feromoon verwisseld) 

CZAV biedt het volgende:

• Doe het zelf-startpakket:

je ontvangt 4 vallen + 8 feromonen (voor 

+/-5 ha). Je zet zelf de vallen uit in de 

percelen, aan de hand van een duidelijke 

handleiding. Je telt zelf en geeft tellingen 

wekelijkse aan ons door. Je ontvangt van 

ons, indien nodig, een spuitadvies. 

• Doe het zelf-vervolgpakket:

je hebt zelf nog vallen van vorig jaar en 

bestelt de benodigde feromonen bij. 

Verdere werkwijze is gelijk aan die van het 

startpakket.

Scan de QR-code om je 

direct aan te melden voor 

de Kniptormonitor

en in het najaar tot kwaliteitsschade in bijvoorbeeld 

aardappelen.  

Hoe kunnen we de kniptor aanpakken? 
‘Mijn Kniptormonitoring’ is een module in Mijn CZAV 

die adviseert over het optimale tijdstip voor een 

bespuiting tegen de kniptor.  

In het kader van geïntegreerde teelt kun je ritnaalden 

beheersen door te voorkomen dat de kniptor zijn 

eitjes afzet. Dit kan door op het juiste tijdstip een 

bespuiting uit te voeren. Met een feromoon worden 

mannetjes gelokt en opgevangen in een val. Door 

de val wekelijks te legen en tellingen uit te voeren 

kan het beste moment voor een bespuiting bepaald 

worden. Bij deze beheersing wordt gebruikgemaakt 

van percelen met granen, grassen en luzerne waarin 

feromoonvallen geplaatst worden. Hierbij worden 

mannetjes van de twee belangrijkste soorten 

kniptorren gelokt door feromonen en gevangen 

in een val. Vallen moeten rond half april geplaatst 

worden en daarna wekelijks geteld worden. In de 

module Mijn Kniptormonitoring op Mijn CZAV, kun je 

deze tellingen invoeren en krijg je direct een advies 

wanneer je het perceel het beste kunt bespuiten.  

Ritnaalden zorgen voor flinke opbrengstderving in onder andere aardappelen
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Nieuwe gezichten

Simon Rijk (25) is een half jaar werkzaam 
bij CZAV als teeltadviseur. Eerst heeft hij een 
inwerktraject doorlopen en is zo opgeleid 
tot adviseur. Hij heeft commerciële economie 
gestudeerd aan Avans Hogeschool in Breda. 
Zijn vader heeft een akkerbouwbedrijf in 
Wolphaartsdijk.  

Hoe ben je gestart bij CZAV? 
“Ik ken CZAV al heel mijn leven, want we deden altijd 

zaken via CZAV. Zo kwam ook altijd een adviseur langs 

en daardoor heb ik het vak leren kennen. Dat zag ik 

wel zitten. Ik heb een commerciële studie gedaan en 

voor ik daaraan begon, heb ik ook gekeken naar een 

agrarische studie, maar op dat moment zag ik meer 

kans in iets commercieels. Op zich heeft dat weinig 

invloed gehad, want als je de praktijk ingaat, moet je 

het werk toch leren. Plus, ik was altijd al betrokken bij 

het akkerbouwbedrijf van mijn vader.” 

Learning on the job, dus… 
“Ja, dat kun je wel stellen. Ik begon bij CZAV en ik dacht: 

waar moet ik beginnen en hoe moet ik dit allemaal 

voor elkaar krijgen. Daarom zijn we direct gestart met 

een aantal opleidingen aan de HAS in Den Bosch. 

Daar heb ik de opleiding Plantenfysiologie gevolgd en 

afgerond. Daarnaast is het belangrijk om vanaf het 

begin veel te lezen over wat CZAV doet en vragen te 

stellen aan collega’s. Zo kom je eigenlijk gaandeweg 

veel te weten. Maar het allerbelangrijkste is toch wel 

de praktijkervaring. In principe als je veel meeloopt 

en je hebt de benodigde vakbekwaamheidslicenties 

gehaald, dan kun je beginnen. Zo zag dat eerste half 

jaar er in grote lijnen eruit. Natuurlijk werk je nog 

aan andere projecten, zoals de Open Dag van CZAV/

Rusthoeve. Het is niet zo dat je alleen maar in boeken 

leest. Nee, het gaat geleidelijk door mee te werken 

aan projecten, opleidingen te volgen en mee te lopen 

met collega’s.” 

Je volgt ook een opleiding tot 
bodemadviseur… 
“Klopt. Afgelopen zomer ben ik daar mee begonnen 

aan de Aeres Hogeschool in Dronten. We willen als 

CZAV meer kennis over de bodem hebben, want er 

zijn zoveel onbekende processen in de bodem. Als 

eerste hebben we theorielessen gevolgd en daarnaast 

bestaat de opleiding ook uit een praktijkgedeelte. 

Hierbij gingen we bij telers langs om samen een 

profielkuil graven. Aan de hand daarvan konden we 

een beoordeling uitvoeren. Daarbij kijk je samen met 
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de teler naar wat er beter of anders zou kunnen, wat 

ten gunste komt van het bedrijf en het bouwplan. 

We zijn met alle studenten op verschillende plaatsen 

in Nederland geweest om profielkuilen te graven om 

te kijken hoe de bodem er uitziet. Op die manier 

hebben we verschillende soorten bodems kunnen 

behandelen. Het is goed om dat eens te zien op 

een andere plaats, want in Zeeuws-Vlaanderen zit je 

meestal in de Zeeuwse klei. De kennis die ik tijdens de 

opleiding verkregen heb, kan ik ook perfect inzetten 

bij een advisering. Ik wil een teler zo goed mogelijk 

adviseren over de mogelijkheden.” 

Bevalt het in Zeeuws-Vlaanderen?  
“Ja, het is een mooi akkerbouwgebied. We hebben 

een leuk team in Zeeuws-Vlaanderen, goede collega’s. 

In het begin was het even wennen, want voor mij was 

Zeeuws-Vlaanderen vrij onbekend. Ik begon als het 

ware blanco, zonder echt mensen te kennen, maar 

nadat ik veel had kennisgemaakt met telers, begon 

het als natuurlijk te voelen.” 

Wanneer stap je in de auto en denk je ik 
heb een goede dag gehad? 
“Als ik telers uiteindelijk heb kunnen helpen naar een 

beter resultaat of een resultaat dat voorheen niet 

te realiseren was. Ik wil een adviseur zijn die telers 

teelttechnisch verder helpt komen. Dat kan op allerlei 

manieren. Ik kijk niet alleen naar de teelt, maar ook of 

we iets op een kostenefficiënter manier kunnen doen. 

Uiteindelijk wil ik dat iemand een hoger rendement 

weet te behalen.”  

Staat rendement op nummer een? 
“Ja, als adviseur staan wij voor het rendement op 

het erf. Dat is wat we te allen tijde zo goed mogelijk 

proberen te realiseren. Dat doen wij door middel van 

“Wij staan voor het rendement op het erf...
Dat staat voorop en dat zal altijd voorop 

blijven staan.”

advies en daar leveren wij ook producten bij, maar het 

zal te allen tijde gaan om het rendement. Dat staat 

voorop en dat zal altijd voorop blijven staan.” 



Trude Zonneveld (23) heeft haar 
afstudeerproject bij CZAV gedaan en daarna is 
ze gebleven bij CZAV. Haar ouders hebben een 
akkerbouwbedrijf in Gelderswoude. Vanaf kleins 
af aan hielp ze mee op het bedrijf. Zodoende 
werd de interesse gewekt om daarin verder te 
gaan. Ze heeft  de opleiding Tuinbouw aan de 
Hogeschool Inholland in Delft afgerond. 

Hoe ken je CZAV? 
“We zitten thuis in de spruiten en daarin doet CZAV 

altijd fanatiek onderzoek naar, samen met andere 

leveranciers. Daar las ik wel eens stukjes over. Ook ken 

ik CZAV van avonden die ze in de buurt organiseren. 

Jelle en Lennart (adviseurs bij CZAV) kende ik ook al, 

want die wonen heel dicht in de buurt. Doordat je die 

ook tegenkomt tijdens het uitgaan, krijg je bepaalde 

connecties en verbindingen met CZAV. Zo ben ik hier 

terechtgekomen.” 

Wanneer ben je precies gestart? 
“Vorig jaar heb ik mijn afstudeerproject gedaan bij 

CZAV. Toen heb ik half jaar meegedraaid met het 

spruitenteam en onderzoek gedaan. Aan het einde 

van de stage dacht ik: ik hoop dat ik mag blijven. Want 

dat is wat ik wel wilde, een plekje in de buitendienst 

en bezig zijn met de teelt.” 

Vertel eens over je afstudeerproject 
“Ik heb onderzoek gedaan naar precisielandbouw in 

de spruitkoolteelt. Die vraag lag al bij CZAV en dat 

leek me ook wel wat om uit te zoeken. Eerst ben ik 

begonnen met een uitgebreide literatuurstudie en aan 

de hand daarvan heb ik interviewvragen opgesteld om 

allerlei verschillende bedrijven te interviewen die in de 

spruiten zitten. Dus dat begon met zaadveredelaars, 

mechanisatiebedrijven, handelshuizen en een heel 

aantal telers. Zo heb ik eigenlijk de gehele sector in 

beeld gebracht en daarmee de verwachtingen van 

precisielandbouw. In mijn rapport heb ik een advies 

gegeven over hoe CZAV daarop kan inspelen en hoe 

ze telers kunnen helpen die stap te zetten.” 

Wat is er zo boeiend aan de spruitenteelt? 
“Haha, ja dat is een goede vraag. Het is gewoon apart 

hoe die plant groeit… en het is heel zichtbaar wat er 

gebeurt. Eerst gaat zo’n plant in de lengte groeien en 

langzaamaan zie je van die erwtjes aan zo’n stronk 

en dat worden dan uiteindelijk spruiten. Dat is best 

wel een mooi proces om te zien. Verder is het een 

uitdagende teelt, want het luistert heel nauw met 

bemesting. Gewasbescherming is lastig, omdat er 

heel veel bladeren aan zo’n plant zitten. Dus met 

spuiten is het soms moeilijk om te raken wat je wilt 

raken. Al met al is het dus best complex, maar als het 

dan lukt en er liggen mooie spruiten in je kist, dan 

ben je daar wel trots op.”  

Fingerspitzengefühl? 
“Ja, dat kun je denk ik wel zeggen. Ik denk dat je er 

ook wel mee opgegroeid moet zijn om echt wel het 

gevoel ervoor te hebben. Ook om ervan te kunnen 

genieten.” 

We krijgen steeds meer vrouwen in de 
buitendienst, wat vindt je daarvan? 
“Een goede zaak, je ziet het natuurlijk in de 

maatschappij ook, dat er steeds meer vrouwen in 

allerlei functies terechtkomen. Dus waarom dan 

niet in de landbouw? Ik vind ook dat je steeds 

meer boerinnen ziet, dat een agrarisch bedrijf 

gerund wordt door een vrouw. Het wordt ook wel 

heel positief opgevat door telers. Dan zeggen de 

collega’s, we hebben tegenwoordig twee vrouwelijke 

buitendienstmedewerkers. Tot nu toe reageert 

iedereen daar positief op, dat is leuk.” 

Hoe vind je het inwerkproces bij CZAV? 
“Ik vind het wel fijn, omdat je heel erg de vrijheid krijgt 

om zelf te ontdekken, waar je misschien nog meer in 

geschoold wilt worden. Verder vind ik het meelopen 

ook gewoon heel goed, en uitgelegd krijgen waarom 

bepaalde keuzes gemaakt worden. Als je met vragen 

zit, dan helpen ze je sowieso.” 

Als je straks in het veld gaat, hoe wil je 
dan gezien worden? 
“Ik wil dat ze zeggen, die meid heeft veel kennis op 

zak en die weet waar ze over praat. Ik denk dat vooral 

kennis heel belangrijk is en dat het steeds belangrijker 

wordt, omdat er natuurlijk zoveel verandert qua 

middelen en wetgeving. Weten wat je doet. Binnen 

CZAV wordt daar echt op gehamerd om goed die 

kennis bij te houden.” 

“Dat is wat ik wilde, 
een plekje in de 
buitendienst.”
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Maaike Verdurmen (22) is een nieuw gezicht 
bij CZAV. Afgelopen zomer heeft ze de opleiding 
Tuin- en Akkerbouw aan HAS in Den Bosch 
afgerond. Daarna is ze gestart als aankomend 
commercieël technisch buitendienst medewerker. 
De agrarische wereld is niet onbekend voor 
Maaike. Haar ouders hebben namelijk een 
akkerbouw- en veebedrijf in Kloosterzande.  

Vertel eens over jullie bedrijf...
“We hebben ongeveer 100 hectare aan 

akkerbouwgrond met aardappelen, plantuien, 

cichorei, bieten, graszaad, mais, tarwe, en bruine 

bonen, dus best een breed bouwplan. Daarnaast 

hebben we ook vleeskoeien, dat zijn er een stuk of 

180. In de winter staan ze binnen en in de zomer 

staan ze in het natuurgebied. We hebben ongeveer 

100 hectare natuurgebied en dat ligt vlak bij ons huis, 

dat is heel makkelijk.” 

Hoe ben jij bij CZAV terechtgekomen? 
“Door ons bedrijf kwam er altijd al een CZAV-adviseur 

langs. Op die manier wist ik al redelijk wat zo’n 

functie precies inhoudt. Afgelopen zomer studeerde 

ik af en daarna werd ik gebeld door onze adviseur 

of het me interessant leek om eens langs te komen . 

Toen ben ik op gesprek geweest en heb ik nog twee 

keer meegelopen en vervolgens heb ik mijn interesse 

uitgesproken. Zo ben ik dus bij CZAV gestart.” 

Bevalt het tot nu toe? 
“Jazeker, het is een fijn bedrijf, met leuke collega’s. 

Altijd als er iets is, wat je nog niet weet of als je iets 

moet regelen, kun je altijd wel iemand opbellen. Ik 

heb nog nooit gehad dat een collega me niet wilde 

helpen. En verder wordt je heel vrij gelaten.” 

Het is wel echt een mannenwereld… 
“Haha ja dat klopt, maar daar heb ik geen moeite 

mee. Op onze opleiding in Den Bosch was het ook al 

meer een mannenwereld natuurlijk, dus dat ben ik al 

gewend. Thuis hebben we een akkerbouwbedrijf en 

daarom ervaar ik dat niet zo.” 

We hebben nu twee vrouwen in de 
buitendienst, hoe is dat? 
“Ja, dat vind ik juist wel leuk. Wel leuk om een 

aanspreekpunt te hebben. Iedereen vindt het gewoon 

leuk, denk ik.” 

Hoe ziet jou inwerkperiode eruit? 
“Ik loop mee met Peter de Broekert in Walcheren en 

op die manier krijg ik ook al veel mee over bemestings- 

en gewasbeschermingsplannen. Soms mag ik het 

ook zelf maken. Verder ben ik betrokken bij de YEN-

bijeenkomsten. Ik begeleid de telers die meedoen met 

het YEN-project . Dat is ook leuk, want het gaat echt 

dieper in op de tarweteelt.” 

Wat moet je bijvoorbeeld voor het YEN-
project regelen? 
“Als het seizoen begint, heb je een bestand dat 

ingevuld moet worden. Bijvoorbeeld met alle 

zaaidatums van iedereen. Vervolgens moeten er 

bladmonsters genomen worden. Uiteindelijk moeten 

alle opbrengstcijfers naar Engeland gestuurd worden, 

dus je moet zorgen dat die op tijd binnen zijn. Vanuit 

CZAV organiseren we een aantal bijeenkomsten voor 

de tarwetelers die meedoen, om dieper in te gaan op 

hoe ze de opbrengsten kunnen verhogen.” 

Hoe zou je willen dat telers je zien? 
“Als iemand die goed advies kan geven, waardoor 

ze me gaan vertrouwen. Iemand waar ze op kunnen 

bouwen. Je krijgt toch een bepaalde binding met 

telers, dus ik hoop dat ze me niet puur en alleen zien 

als adviseur, maar ook als vertrouwenspersoon.” 

Wat staat er verder nog op de planning? 
“Eerst ga ik onder begeleiding van Peter een aantal 

telers begeleiden. In het voorjaar ga ik naar percelen 

kijken en dan overleg ik met Peter wat er moet 

gebeuren. Dan zorg ik dat er een advies komt wat 

past bij dat perceel. Dus zo ga ik geleidelijk aan telers 

begeleiden.”

“Ik hoop dat ze 
mij niet alleen 

zien als adviseur, 
maar ook als 

vertrouwenspersoon.”
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Zowel Bokashi 
als compost zijn 

onkruidvrij

Vraag en antwoord
Onze adviseurs worden dagelijks overspoeld met vragen. Ze zijn 
altijd druk in de weer om deze brandende vragen te beantwoorden. 
Niet alleen adviseurs, maar ook de binnendienst op kantoor krijgt 
regelmatig telefoontjes met de meest uiteenlopende vragen. 
Daarom zetten drie vragen, die we regelmatig krijgen, voor jullie 
op een rijtje. Hieronder vinden jullie direct het antwoord.

Hoe kan ik controleren of mijn gewasbeschermingsmiddelen 
geschikt zijn voor het PlanetProof keurmerk? 
In het certificatieschema van PlanetProof zijn verschillende lijsten 

opgenomen met actieve stoffen van producten waar een bonus- of 

maluspunt aan verbonden is. CZAV heeft dit inzichtelijk gemaakt in een 

spuitschema. Door dit spuitschema samen met de adviseur in te vullen, 

weet je welke producten geschikt zijn en of de hoeveelheid actieve stof 

(niet) wordt overschreden.   

Kun je spuitlicentie verlengen op de Open Dag CZAV/
Rusthoeve? 
Op de Open Dag CZAV/Rusthoeve heb je de mogelijkheid om je 

spuitlicentie te verlengen voor ‘Teelt’ en ‘Veiligheid & Techniek’. Mis je 

nog een bijeenkomst? Volg er dan een op de Open Dag. Zo sla je twee 

vliegen in een klap, want je kunt ook direct een rondgang volgen en je 

vragen stellen aan onze adviseurs.  

Geeft fermentatie van Bokashi een verhoogd risico op 
kieming van onkruiden?  
Door het verschil in temperatuur zijn er veel vragen over het ontkiemen 

van onkruiden in Bokashi. Wanneer het fermentatieproces goed verlopen 

is, verliezen de zaden door zuurstofloze omstandigheden hun kiemkracht. 

Zowel Bokashi als compost zijn dus vrij van onkruiden. 
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Heb jij ook een dringende vraag voor onze 

adviseurs of juist voor de binnendienst? 

Stuur deze naar communicatie@czav.nl en 

wie weet wordt jouw vraag in de volgende 

Actueel behandeld!

VRAAGJE?
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Veehouderij

Voedergewassen 
Door positieve ervaringen in de veehouderij blijft 

de teelt van voederbieten toenemen. De VEM- en 

drogestofopbrengsten per hectare zijn hoog. In de 

vleesveehouderij wordt de groei bevorderd door het 

voeren van voederbieten. Ook in de melk zorgt het 

voor hogere gehaltes. Door de hogere voeropname 

en energiedichtheid heeft het bovendien een 

positief effect op diergezondheid. De tabel geeft de 

ontwikkeling van de voederbietenteelt weer van de 

afgelopen jaren.

Maïsrassen 
De vraag naar vroege maïsrassen blijft ieder jaar 

toenemen mede door de vergroeningsdatum van 

15 oktober. Niet alleen de vergroeningsdatum is hier 

een oorzaak van, maar ook de opvallend hoge cijfers 

op de rassenlijst voor opbrengst en zetmeel helpen 

daarbij. Het ras LG 31.205 lijkt dit seizoen het meest 

gezaaide maïsras te gaan worden. 

Door de relatief lage sojaprijs blijft de teelt van 

veldbonen stabiel. Het is mogelijk dat de teelt verder 

groeit door de verplichte eiwitteelt en regelgeving 

omtrent GMO-vrije toepassing van eiwit. Andere 

alternatieven voor extra eiwit van eigen bodem zijn  

klaver- en luzerneteelt.  

Hogere eiwitbenutting met Crina Protect 
Hoewel gras eiwitrijk is, kan een koe slechts 25 tot 

30 procent van dat eiwit omzetten in melkeiwit. 

Het ruw eiwitgehalte van graskuilen is hoog, maar 

het darmverteerbaar eiwit is relatief laag. Dit komt 

omdat een groot deel van het graseiwit bestaat uit 

oplosbaar eiwit (> 40%), wat in de pens heel snel 

afgebroken wordt tot ammoniak. Ammoniak, wat 

niet omgevormd wordt tot microbieel eiwit, wordt in 

de lever omgezet naar ureum. Een deel hiervan wordt 

gerecycleerd via het speeksel. Terwijl een ander deel 

van het ureum uitgescheiden wordt via de urine en de 

melk en is dus onbenut eiwit.  

Jaartal Opp. voeder-
bieten (ha)

Bedrijven

1870 5.700

1920 34.000

1948 66.000

2014 279 250

2017 1540 680

2018 1.840 720

2019 2.110 820

Bron: CBS



29

Ruwvoerstudieclub 

Afgelopen maand heeft de eerste bijeenkomst 

van de Ruwvoerstudieclub plaatsgevonden. Een 

groep geïnteresseerde veehouders hebben zich 

verdiept in verschillende bemestingsstrategieën 

en graslandmanagement. We kijken terug op 

een leerzame eerste bijeenkomst. Gedurende 

het groeiseizoen zullen er nieuwe bijeenkomsten 

plaatsvinden. Mocht je ook interesse hebben 

om aan te sluiten bij de bijeenkomsten, dan kun 

je aanmelden via de veehouderij specialisten. 

Interesse?
Meld je aan bij 

onze veehouderij 
specialisten!

In een goede graskuil zien we bij voorkeur een lager 

gehalte oplosbaar eiwit en meer bestendig eiwit. 

Crina Protect verhoogt de benutting van eiwit in 

graskuilen en weidegras. Het is een mengsel van 

specifieke etherische oliën die de groei van Hyper-

Ammoniak Producerende (HAP) bacteriën in de pens 

afremt. Dit leidt tot minder opstapeling van ammoniak 

in de pens. Wat betekent dit voor de koe? Het 

ureumgehalte in de melk zakt een paar punten en er 

komt meer eiwit beschikbaar op darmniveau, wat de 

melkgift en de aanmaak van melkeiwit verhoogt. Via 

supplementatie van Crina Protect is er dus meer eiwit 

te voeren zonder een stijging van het ureumgehalte 

in de melk. Het beste effect van Crina Protect wordt 

behaald wanneer alvast gestart wordt in de laatste 

weken van de droogstand. In de Maxima-reeks van 

AR is de toevoeging standaard bijgemengd. Apart 

toevoegen is een optie. 

Pilot AR Kalver TMR 
Nieuw in het assortiment van AgruniekRijnvallei 

Coproducten is AR Kalver TMR. Het betreft een 

volledig mengsel dat een hoge voeropname bij de 

jongste kalveren realiseert, werkgemak geeft, de 

gezondheid van de kalveren ondersteunt en een 

hoge jeugdgroei stimuleert. AR Kalver TMR wordt 

geproduceerd volgens de Zuiver Voer-principes van 

AR. Doordat het een compleet voer is, hoeven er geen 

andere producten meer los bij worden gevoerd. Het 

mengsel kan van 0 t/m 6 maanden leeftijd onbeperkt 

verstrekt worden. AR Kalver TMR wordt geleverd in 

een Big Box op een pallet. De Big Box is van karton, 

heeft een deksel en weegt 700 kg.  

Ervaar het werkgemak en werkplezier van goed 

ontwikkelde kalveren: 

• Gezonde vertering 

• Glans op de kalveren 

• Hoge groei 

Onderzoek droogstand en transitie 
Stagiaire Caroline Tielemans heeft haar stageopdracht 

naar optimalisatie van de droogstand en transitie 

op melkveebedrijven bijna afgerond. Voor een 

tiental melkveebedrijven is een analyse gemaakt 

van de droogstandperiode, waarna aan de hand 

van de bevindingen een rapport van aanbevelingen 

is opgesteld. Aandachtpunten zijn voornamelijk 

koecomfort, huisvesting en kwaliteit van ruwvoer en 

rantsoen. 

Tijdens het onderzoek wordt de pH-waarde van de 
urine gemeten met pH-strips
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Precisielandbouw in spruitkoolteelt
CZAV biedt telers houvast bij onbekende precisie

Spruitkooltelers willen graag aan de slag met precisielandbouw. 
Maar ze missen de verbinding tussen de theorie en de praktijk. 
Dat was voor het spruitkoolteam van CZAV de reden om binnen de 
gehele spruitensector een onderzoek te doen naar hoe de rol van 
CZAV er uit moet gaan zien. Trude Zonneveld heeft dit onderzoek 
uitgevoerd.  

Trude is sinds kort in dienst bij CZAV als adviseur met als specialisme 

spruitkool. Haar onderzoek voor CZAV had als doel om in kaart te brengen 

wat spruitkooltelers in de praktijk al doen met precisielandbouw en wat 

hun verwachtingen voor de toekomst zijn omtrent de toepassingen van 

precisielandbouw. Ook vroeg ze naar de rol die daar voor CZAV volgens 

de telers moest komen te liggen. Er werden vier telers geïnterviewd en 

zes toeleveranciers of afnemers van spruiten.  

Hoe toepassen? 
Door het aantal respondenten kunnen we een goede conclusie trekken. 

De belangrijkste bevinding is dat telers graag precisielandbouw willen 

toepassen, maar dat ze zich nog afvragen hoe zij dit het beste kunnen 

doen. Verder hebben de telers behoefte aan deskundige begeleiding 

vanuit CZAV. Er wordt onder telers al veel informatie verzameld, maar 

de vraag is dan hoe kun je dit op de juiste manier toepassen in de 

spruitkoolteelt?  

Grote praktijk met Albarus 
In het teeltseizoen ‘19 vond een grote praktijkproef plaats met het ras 

Albarus. Het doel van de proef was een egaal perceel met een maximale 

opbrengst en de hoogste kwaliteit. Dit hebben we geanalyseerd met de 

iScan van Agrometius. Dit is een bodemscan die de verschillen in lutum- en 

organische stofgehalte en bodemvochtigheid ter plekke in kaart brengt. 

Vervolgens zijn er taakkaarten voor de basisbemesting samengesteld. 

Gedurende het seizoen hebben we deze variatie in basisbemesting 

nauwlettend gevolgd. Er wordt onder telers al veel informatie verzameld, 

maar de vraag is dan hoe kun je dit op de juiste manier toepassen 

in de spruitkoolteelt? De spruiten zijn in februari geoogst met een 

opbrengstmeting op de plukker. De gegevens van de opbrengstmeting 

worden komende periode geanalyseerd door het spruitkoolteam.

Onze adviseur Trude 
Zonneveld ondersteunt 
bij het samenstellen van 
taakkaarten. 
Bron: Peter Roek
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Door de proef is er veel duidelijk 

geworden over precisielandbouw in de 

spruitkool. Daarbij zijn ook weer nieuwe 

vragen ontstaan. Aankomend jaar zijn 

er verschillende telers die aan de slag 

gaan met precisielandbouw. Met de juiste 

ondersteuning vanuit het spruitkoolteam 

proberen we de teelt van spruitkool naar 

een nog hoger niveau te tillen.

AAN DE SLAG
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De afgelopen jaren is de belangstelling voor 
peulvruchten toegenomen vanuit consumenten. 
Al dan niet gedreven door verschillende diëten, 
meer interesse voor internationale gerechten of 
de wens om minder of geen vlees meer te eten, 
maakt dat we het het aanbod aan verschillende 
peulvruchten zien toenemen. Waar men vroeger 
met name peulvruchten at die in Nederland 
geteeld worden, is het aanbod aan peulvruchten 
tegenwoordig veel veelzijdiger. Denk hierbij aan 
diverse soorten rode bonen (Red Kidneybonen) 
gespikkelde bonen, kikkererwten, linzen en 
zwarte bonen. Deze verschillende types worden 
van over de hele wereld geïmporteerd.  

Imagoverandering 
Van lokaal geproduceerde peulvruchten zien we de 

vraag naar bruine bonen stabiel blijven. Het imago 

rond de bruine boon lijkt wat ouderwets. Afnemers, 

zoals HAK, proberen bijvoorbeeld door bruine bonen 

in nieuwe verpakkingen, de stazakken, aan te bieden 

het imago wat te veranderen. De laatste jaren heeft 

CZAV met enkele telers ervaring opgedaan in de teelt 

van Red Kidneybonen in Nederland. Dit gewas lijkt 

sterk op de bruine boon. Alhoewel er nog best wat 

uitdagingen in de teelt zitten, zijn de ervaringen met 

dit nieuwe gewas goed. Wanneer de markt voldoende 

blijft betalen voor de Nederlandse Red Kidneybonen, 

zal CZAV proberen de teelt van dit gewas op te 

schalen. 

Op de kaart zetten 
In het grote aanbod van nieuwe peulvruchtsoorten lijkt 

de kapucijner helaas onder te sneeuwen. Het gewas 

werd 7000 jaar geleden al gegeten in gebieden rond 

de Middellandse Zee. Tegenwoordig is het vooral een 

typisch Nederlands product. De vraag naar kapucijners 

is de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Waar er tien 

jaar geleden nog honderden hectares kapucijners 

Ondanks uitdagingen in de teelt van Red 
Kidneybonen in Nederland zijn de ervaringen goed 

Peulvruchten
van ouderwets naar eigentijds
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geteeld werden, zal dit komend jaar maar enkele 

tientallen hectares zijn. CZAV vindt deze ontwikkeling 

erg jammer. De kapucijner is namelijk een mooi gewas 

wat maar weinig gewasbescherming en bemesting 

vraagt. Het gewas geeft een opbrengst tussen de 

4 en 5,5 ton per hectare. Hiermee ligt opbrengst 

per hectare een stuk hoger dan de meeste andere 

peulvruchtsoorten. In plaats van producten duizenden 

kilometers te transporteren, groeit deze peulvrucht 

gewoon lokaal. CZAV is in overleg met de afnemers 

van kapucijners om te bekijken of het mogelijk is om 

de kapucijner wat meer onder de aandacht te krijgen. 

Om bij onszelf te beginnen hebben we op deze pagina 

een lekker recept toegevoegd. Wij raden iedereen aan 

dit eens te proberen en hiermee zetten we wellicht de 

Hollandse kapucijner weer terug op de kaart. 

Stoofpotje van kapucijners
met spekblokjes 

Ingrediënten 
• 2 kg verse kapucijners 

• Zout / peper 

• 200 gram spekblokjes 

• 1 ui 

• 20 gram boter 

• 15 gram bloem 

• 2,5 dl bouillon 

• Peterselie  

Bereidingswijze 
Dop de verse kapucijners. Breng ze aan de kook voor circa 10 minuten in een 

pan met een flinke bodem water. Giet ze af en laat ze daarna uitlekken. Zet een 

pan op het vuur en laat daarin de boter smelten. Bak de spekblokjes op een laag 

vuur tot ze lichtbruin zijn. Snijd de ui fijn en laat dit meebakken met de spekjes. 

Voeg al roerende de bloem toe bij de spekblokjes en ui tot er na drie minuten een 

soepel mengsel ontstaat. Voeg daarna de bouillon toe aan het mengsel. Laat dit 

geheel zo’n 10 minuten zachtjes doorkoken. Voeg nu de kapucijners toe en laat 

dit op een laag vuurtje aanstoven voor nog eens 10 minuten. Nu is het tijd om de 

gehakte peterselie toe te voegen. Breng eventueel op smaak met zout en peper. 

Eindresultaat: een heerlijke stoofpotje van kapucijners en spekblokjes

Eet smakelijk!
De kapucijner is een mooi gewas met een hoge 
opbrengst
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Klantendag Dinteloord
Op locatie Dinteloord wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw 
van de aanvullende graanopslag. Dit proces vordert gestaag. 
De ruwbouw staat en is gereed voor verdere afwerking. Verder 
is de nieuwe droger geplaatst en de techniek, zoals banden en 
kettingen, wordt nu aangelegd. Deze maand is het aanleggen van 
de stortput gestart. Dit alles moet er in resulteren dat de loods 
volgens planning klaar is dat voor aanvang van oogst 2020. 

Belangrijke schakel 
In de loop van het voorjaar van 2019 is de opzakinstallatie om big bags 

meststoffen te vullen geïnstalleerd en zijn de eerste ervaringen opgedaan. 

Vanaf december is de productie voor 2020 op gang gekomen en vervult 

distributiecentrum Dinteloord nu een belangrijke schakel in het afvullen 

en de distributie van meststoffen. 

Kom een kijkje nemen in Dinteloord!
Voor 6 juni 2020 zullen leden en klanten van CZAV uitgenodigd worden 

om de ontwikkelingen op locatie Dinteloord te bezichtigen. Tijdens de 

Klantendag Dinteloord kunnen bezoekers deelnemen aan rondleidingen 

waarin uitleg wordt gegeven over de installaties en werkwijze op het 

distributiecentrum.  

We zijn trots op de herontwikkeling van de locatie Dinteloord. Daarom 

willen we dit graag laten zien aan jullie. Zet deze datum alvast in de 

agenda! In een later stadium ontvang je een uitnodiging voor deze 

Klantendag in Dinteloord.  

Het distributiecentrum in Dinteloord 
vervult door de plaatsing van een 
opzakinstallatie nu een belangrijke 
schakel in de distributie van meststoffen
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Met trots willen wij de ontwikkelingen op 

de locatie Dinteloord aan jullie laten zien.

Kom jij ook een kijkje nemen? Zet 6 juni 

alvast in je agenda!

6 JUNI 2020
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Diverse plaaginsecten komen onze kant op vanuit 
zuidelijke landen. Vaak zijn deze afkomstig uit 
Azië, zoals de Drosophila susuki en diverse bos-
en schildwantsen. Oogst 2019 kenmerkte zich 
door een opmerkelijke stijging in schade door 
bos- en schildwantsen. De meest gevreesde soort, 
de bruingemarmerde schildwants (Halyomorpha 
halys) heeft in Amerika en Italië al voor grote 
opbrengstverliezen gezorgd. Hoever is dit insect 
al doorgedrongen in Nederland? Zijn andere 
waargenomen soorten minder bedreigend? 

Van generatie op generatie  
De bruingemarmerde stinkwants verspreidt zich 

sinds 2011/2012 door heel Europa. Het insect is 

polyfaag, dat wil zeggen dat hij op diverse gewassen 

te vinden is. Met name in Italië heeft hij al forse 

schade aangericht. Beheersing is moeilijk, omdat 

er meerdere generaties (tot 5!) per jaar ontstaan. In 

minder warme gebieden zoals België en Nederland 

worden (maar) twee generaties verwacht. Deze wants 

legt wel 250 eieren. Dat is relatief veel in vergelijking 

met de grauwe veldwants, die zo’n 40 eieren legt. 

De bruingemarmerde stinkwants overwintert als 

volwassen wants. Nog een aspect dat de beheersing 

erg lastig maakt, is dat de generaties door elkaar 

heen lopen. Acht bespuitingen met breedwerkende 

insecticiden in Italië zorgden ervoor dat de plaag 

niet meer toenam. Afgelopen jaar zijn er op 

diverse plaatsen in België en Nederland exemplaren 

waargenomen.  

Soorten in Nederland 
In onze boomgaarden zijn het voornamelijk de grauwe 

veldwants (Rhaphigaster nebulosa) en de groene 

stinkwants (Palomena prasina) die zijn waargenomen 

en (aanzienlijk) schade hebben aangericht in het 

afgelopen seizoen. Ook de roodpootschildwants is 

op enkele plaatsen in ons land waargenomen, met 

name in de Betuwe. Het schadebeeld varieert van 

grove diepe steken/prikken en misvormde vruchten 

(veroorzaakt door vroege aantasting rond de bloei) tot 

aan oppervlakkige aantasting veroorzaakt later in het 

seizoen. De vroege aantasting wordt vaak veroorzaakt 

door de roodpootschildwants, te herkennen aan het 

specifieke knikje onder de steel van de aangeprikte 

Plaaginsecten
Bos- en schildwantsen in opmars

De bruingemarmerde 
stinkwants richt forse 
schade aan in Europa
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vrucht. De latere aantasting wordt dikwijls veroorzaakt 

door zowel de grauwe veldwants als de groene 

stinkwants. Deze vorm van aantasting ziet eruit als 

stenigheid: wat grotere ingezonken plekken zonder 

dat de schil van de vrucht beschadigd is. 

Levenswijze en beheersing 
De roodpootschildwants heeft vijf nimfe-stadia en 

overwintert als een nimfe in stadium twee. Moment 

van beheersing: direct na de oogst of voor de bloei, 

zodat jonge nimfen beheerst kunnen worden. Het 

effect op nuttigen in de boomgaard is dan minimaal. 

Moeilijker is de beheersing van de grauwe veldwants 

en de groene stinkwants. Zij overwinteren buiten de 

boomgaard als volwassen exemplaar, vaak te vinden 

bij huizen en gebouwen. In mei en juni zetten ze 

eieren af, die in juni en juli uitkomen. Beheersing van 

deze jonge nimfen is moeilijk in te passen in onze 

geïntegreerde teelt. Het grote effect van insecticiden 

op nuttigen in de boomgaard, kunnen andere 

plagen de kop op steken. Denk onder andere aan 

roofmijten, roofwantsen, sluipvliegen, zweefvliegen 

en sluipwespen, die een grote plaats hebben in 

de natuurlijke beheersing van plagen zoals spint, 

roestmijt, perenbladvlo en bloedluis. 

De grauwe veldwants (Rhaphigaster nebulosa) richt 
schade aan in de boomgaarden 

Ook de groene stinkwants (Palomena prasina) 
wordt veel waargenomen

De roodpootschildwants (Pentatoma rufipes) zie je 
met name in de Betuwe

Wil jij meer informatie over bos- en schildwantsen?
Of heb je een vraag over onze onderzoeken?

Onze fruitspecialisten staan altijd open voor vragen. 

Niet stil zitten 
Voor een juiste aanpak en beheersing is CZAV 

met haar partners (ook in België) volop bezig om 

onderzoek te doen naar: 

• Speciale vallen met feromoon om bos- en 

schildwantsen te monitoren (nu alléén nog maar 

bruingemarmerde schildwants)  

• Screening van natuurlijke vijanden (insecten en 

schimmels) 

• Voedselbronnen 

• Invloed van windhagen en bloemenstroken 

• Netten 

• Afschrikken 

• Andere beheersmaatregelen 
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Residudiscussie: het woord van het jaar 2020
column

Vol verbazing kijk ik naar een documentaire op 

BNNVARA over gewasbeschermingsmiddelen in de 

bollenstreek. Er wordt met allerlei termen gegooid: 

landbouwgif, pesticiden, bestrijdingsmiddelen, 

etc. Het raakt me… Want tijdens mijn dagelijkse 

werkzaamheden spreek ik met collega’s en telers, 

die juist met alle passie hun gewassen en bodems 

willen beschermen tegen ziekten en plagen. Dan zijn 

zulke termen hard. Hoe moeten we dan de groeiende 

wereldpopulatie blijven voeden als de oogst mislukt?  

Alle sectoren van de maatschappij lijken zich 

te bemoeien met de discussie rondom residu 

in voedsel, de bodem en het oppervlaktewater. 

Artsen, toxicologen, bezorgde burgers, biologen, 

milieuactivisten, milieudeskundigen en agrariërs 

hebben hun mening klaarstaan. Het lijkt wel of 

residudiscussie nu al uitgeroepen is tot woord van het 

jaar 2020.  

Komend teeltseizoen zijn een aantal veelgebruikte 

middelen niet meer toegestaan in de akkerbouw. 

Zolang hier alternatieven voor beschikbaar zijn, is dit 

voor veel telers een “go with the flow”-moment. Niet 

zitten wachten, maar doorgaan met wat wel mogelijk 

is. Maar het feit dat sommige middelen na een lange 

tijd nog steeds kunnen worden teruggevonden, nadat 

de toelating van het middel is ingetrokken, is wel een 

serieuze uitdaging. Berichten over MRL’s (maximum 

residu limiet) zijn dan ook dagelijks terug te lezen in 

het agrarische nieuws. Sommige actieve stoffen zijn 

overal terug te vinden, waaronder in vloeren, muren, 

kisten en ventilatiekanalen. Naast de angst voor het 

afkeuren van partijen, hoor ik ook af en toe gefluister 

dat de schuur misschien wel volledig gereinigd en 

gerenoveerd moet worden. 

Gelukkig staat de wetenschap niet stil. In Duitsland 

wordt momenteel onderzoek gedaan naar het reinigen 

van cellen met warmwater hogedrukreinigers, waar al 

goede resultaten mee worden geboekt. In Nederland 

wordt onderzocht of droogreinigen ook een optie 

is, omdat er anders water overblijft met mogelijke 

verontreiniging. Ook worden steeds meer groene 

middelen en middelen afkomstig uit reststromen 

ingezet om de natuurlijke bescherming van de 

plant te stimuleren. Denk aan zaaizaadontsmetting 

met elektronen of de inzet van plantversterkers en 

bodemverbeteraars.    

Helaas hebben de artsen en milieuactivisten, die zich 

zo graag mengen in de discussie, geen idee van al deze 

innovaties. Hierbij doe ik dus een oproep aan onze 

ambassadeurs! In onze sector worden daadwerkelijk 

stappen genomen om tot een oplossing te komen. 

Deze kant van het verhaal moeten we meer belichten. 

Zelfs als we nog geen tien jaar onderzoek hebben 

gedaan, kunnen we wel al vol trots vertellen dat we 

goed op weg zijn om onze planten op een natuurlijke 

manier te beschermen. En dat doe ik dan ook gewoon 

op een verjaardagsfeestje of tijdens een bezoekje aan 

de buren.

Lieke

Lieke Beezemer is kenniscoördinator bij CZAV
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BEDRIJF

BEHEERSING
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