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Adriaan van de Ven is de oprichter van Agricult 
BV in Son en Breugel. ‘Ik ben een boerenzoon, 
kom van een gemengd boerenbedrijf. Het boe-
renbedrijf is een prachtige sector. Ik zou ook 
boer worden, was het idee. In plaats daarvan 
kwam ik in de gewasbescherming terecht, als 
adviseur en verkoper. In die tijd zag ik al dat het 
resultaat van de aanpak van onkruid en onge-
dierte afhankelijk is van heel veel variabelen. Wat 
is het probleem? Hoe groot is het onkruid en in 
welk gewas staat het? Welke techniek zet je in 
en wat zijn de weersomstandigheden? Dit moet 
allemaal samenkomen. Techniek is daarbij heel 
belangrijk.’

Gespecialiseerd in techniek
Van de Ven bleef in het vak, maar startte zijn 
eigen bedrijf, Agricult. Hij richtte zich vanaf het 
begin op de techniek in de gewasbescherming. 
Agricult ontwikkelde de laagvolume-strooi-
techniek – strooien op basis van strooischijven 
– voor draagbare apparatuur en voor opbouw 
op machines die praktisch inzetbaar zijn in 
de hedendaagse land- en tuinbouw. ‘Onze 
LvS-techniek produceert uniforme druppels. 

Hierdoor kan men met heel lage watervolumes 
en driftarme druppels de middelen optimaal 
over het onkruid verdelen. Er zijn dus lagere 
doseringen van het product nodig en je kunt 
gerichter en dus effectiever behandelen. Door 
deze effectiviteit en efficiëntie ontstaan er 
resultaat voordelen voor de klant’, legt Van de 
Ven uit.

Anno 2020 levert het bedrijf aan diverse secto-
ren: boomteelt, akkerbouw, land- en tuinbouw 
en vollegrondstuinbouw. De producten worden 
via dealers verkocht in onder andere Nederland, 
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en 
verder Europa in. In het assortiment vindt de 
kweker of boer onder meer de laagvolume-
strooilans Pro, een accu-aangedreven strooilans, 
die tot meer dan driemaal sneller werkt dan de 
rugspuit. Min of meer hetzelfde geldt voor de 
laagvolume-strooikar Pro, eveneens elektrisch 
aangedreven. Er zijn LvS-gps-opbouwsets met 
nauwkeurige snelheidsafhankelijke afgifte, speci-
fiek voor de boomteelt, aardappelpootmachines 
en voor diverse andere toepassingen, apparaten 
en machines voor de akker- en tuinbouw.

Laagvolume-strooitechniek in een tijd dat 

hoogvolume-spuittechniek gangbaar is en ook 

steevast geadviseerd wordt – ga er maar aan 

staan. Dat is precies wat Adriaan van de Ven 

25 jaar geleden deed en nog steeds doet, in de 

rotsvaste overtuiging dat gewasbescherming 

met zijn methode effectiever en efficiënter is, 

met een hogere opbrengst voor de klant. ‘Door 

de voordelen die LvS met zich meebrengt, heeft 

de teler meer ruimte om zijn strategie voor 

onkruidbeheer optimaal uit te voeren.’
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25 jaar rotsvast 
vertrouwen in LvS

Vader Frank en zoon Freek Beniers van Boomkwekerij Frank Beniers uit 

Beek en Donk zijn blij met hun nieuwe zesrijige LvS-gps: ‘Weer een stap 

op het gebied van capaciteit en duurzaamheid.’

Laagvolume-strooitechniek overtuigt sceptici
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Scepsis en weerstand
‘Jaren geleden waren alle bestaande middelen 
op basis van en bestemd voor hoogvolume-
technieken (spuitdoppen), evenals de adviezen. 
Dus je kunt je voorstellen dat er veel scepsis 
was toen wij met onze producten en advie-
zen kwamen. Als je een boer of een teler die 
gewend is met 300 tot 600 liter op pad te gaan, 
vertelt dat het ook met een tiende daarvan of 
minder kan, is die scepsis niet vreemd. Maar het 
kan wel. Gelukkig waren er pioniers in de sector 
die het aandurfden.’

Minder middelengebruik voor keurmerk
Hoewel het milieu jaren geleden nog niet zo’n 
sterke verkoopfactor was als heden ten dage, 
was Van de Ven om die reden altijd al  
gemotiveerd om deze laagvolumetechniek in 
te zetten en te blijven verbeteren. ‘Inmiddels is 
het een van de vragen waarmee bijvoorbeeld 
boomtelers bij ons komen: hoe kunnen we het 
middelengebruik terugbrengen? Soms komt 
de vraag voort uit intrinsieke motivatie, soms 
vanuit de wens om een keurmerk te behalen 
of behouden. Met LvS is een flinke reductie te 
behalen, dus wij kunnen hierbij helpen.’
‘Een andere veelgehoorde vraag uit de markt, 
ook van kwekerijen, gaat over capaciteit, dat 
boomkwekers het onkruidbeheer niet aankun-
nen. Door de inzet van onze apparatuur breid 
je je capaciteit flink uit, zonder extra mensen 
nodig te hebben. Daarbij kun je ook nog je hele 
beheer- en bestrijdingsstrategie optimalise-
ren. Als je bijvoorbeeld ook nog handmatig of 

mechanisch onkruid bestrijdt, zoals door schof-
felen, krijg je hier weer meer ruimte voor.’

Codacide, voor biologische bestrijding
Vanaf het prille begin werkten Van de Ven en 
zijn team met spuittechniek en de hulpstof 
Codacide. Deze 100 procent natuurlijke hulp-
stof wordt veel ingezet om de effectiviteit 
van middelen te verbeteren bij de bestrijding 
van onkruid, ziekten en insecten, en mag ook 
gebruikt worden in de biologische landbouw. 
‘We importeren het al 25 jaar. Het is een 

uniek biologisch product’, vertelt Van de Ven. 
‘Codacide heeft een positief effect op de drup-
pelvorming, driftreductie, indringing, verdeling 
en hechting, en daardoor ook op het resultaat. 
Codacide past goed in ons programma, omdat 
het de druppels uniformer maakt en zorgt voor 
een goede verdeling en beter resultaat. Een 
aandachtspunt bij biologische bestrijding met 
de nieuwe generatie groene middelen is dat ze 
wel werken, maar vaak wat minder krachtig zijn 
dan de meeste chemische middelen. Daarom 
moet je bij het inzetten hiervan nóg kritischer 
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‘Onze specialisatie 
is vloeistof-
verdeling; die 
techniek kan ook 
ingezet worden 
voor bemesting’
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zijn op alle variabelen. Het luistert nog nauwer; 
alles moet kloppen. Ook hier is winst te behalen 
met de inzet van LvS-techniek en Codacide.’

Bestrijding en bemesting ineen
‘Onze specialisatie is vloeistofverdeling. Die 
techniek kan ook ingezet worden voor bemes-
ting, sinds onze nieuwste serie zelfs in één 
behandeling. De laatste jaren hebben we de 
apparatuur opnieuw ontworpen en geüpgraded 
met modernere technieken, zoals gps. Zo zijn 
de opbouwsets uitgerust met geïntegreerde 

gps-techniek. Hiermee is een dubbele  
behandeling mogelijk, bijvoorbeeld tegelijker-
tijd met de bestrijding van onkruid of ziektes 
ook rij bemesting. Dat is nog een besparing!’

Nieuw of ombouw
De LvS-techniek wordt door dealers op nieuwe 
boomtechniekmachines opgebouwd, maar het 
is ook mogelijk om bestaande hoogvolume-
spuiten om te bouwen tot LvS-gps-strooiers.  
Zo heeft Antoon Schellekens uit Schijndel 
onlangs voor Boomkwekerij Frank Beniers een 
lichtgewicht portaaltrekker omgebouwd van 
vier rijen met spuitkappen naar zes rijen met 
LvS-gps-systeem. Frank Beniers: ‘Het is alweer 
zo’n zes jaar geleden dat we gingen werken 
met vier rijen spuitkappen met spuitdoppen, 
ook door Antoon opgebouwd. Dat was al een 
mooie stap naar meer capaciteit. Gezien de 
ervaringen van collega-kwekers verwachten we 
met de LvS-techniek een flinke stap te zetten 
op het gebied van capaciteit én duurzaamheid. 
Kortom, we zijn klaar voor de toekomst.’

Ik wist dat het kon
Van de Ven had van meet af aan de overtuiging 
dat het mogelijk was, wat hij nu met Agricult 
heeft neergezet. ‘De sector moet dealen met 
maatschappelijke ontwikkelingen en milieu-
doelstellingen. Dat wist ik 25 jaar geleden 
al. Daarom heb ik me altijd gefocust op de 
resultaten en de techniek. Want inderdaad, 
milieuvriendelijk moet, maar in de portemon-
nee moet er ook een positief resultaat zijn. Want 
een bedrijf dat moet stoppen, tja, dat kan ook 
een milieuvriendelijk resultaat zijn, maar dat is 

natuurlijk niet de bedoeling. Ik heb altijd voor 
ogen gehad om met techniek te zorgen voor 
een zo laag mogelijk middelengebruik en een 
zo hoog mogelijk resultaat.’

Hij vervolgt: ‘Dankzij LvS kunnen we werken 
aan een beter milieu én rendabele bedrijfsdoel-
stellingen behalen. Het van belang welk middel 
je wanneer gebruikt, maar daar ligt niet onze 
focus, behalve met Codacide. Anderen mogen 
advies geven over middelen, wij adviseren over 
de toepassing daarvan en de techniek. Gelukkig 
is er bij de telers, middelenleveranciers en 
teeltadviseurs in Nederland een hoog kennis-
niveau en hebben zij al veel ervaring met de 
LvS-techniek en -strategie. Wie hiermee serieus 
aan de slag gaat, kan veel winst behalen ten 
opzichte van zijn huidige of eerdere manier van 
werken.’

Van de Ven: ‘Er komen veel beperkingen voor 
bedrijven. De kunst is om te zorgen dat  
bedrijven kunnen blijven werken én tegelijker-
tijd voldoen aan de milieueisen. Wij hopen 
met ons werk de sector een dienst te bewijzen. 
Gelukkig is LvS steeds vaker de standaard.’

25 jaar Agricult
Op 21 juni aanstaande is het 25 jaar geleden 
dat Agricult werd opgericht. ‘Ik vind het fijn dat 
klanten het met ons aandurven en vervolgens 
mooie resultaten behalen met onze techniek’, 
zegt Van de Ven. ‘Ik waardeer de pioniers en 
al onze gebruikers die de stap hebben gezet! 
Door de verduurzaming die zij neerzetten, zijn 
ze goede ambassadeurs van hun sector in de 
maatschappij, ook voor de sceptici die er nog 
altijd zijn.

De komende 25 jaar hopen we in ieder geval 
een nog grotere bijdrage te kunnen leveren met 
mooie technieken om de land- en tuinbouw 
beter te maken. Wij zien mogelijkheden om 
onze producten verder te ontwikkelen. Iedereen 
is erbij gebaat als de sector milieuvriendelijker 
kan werken en tegelijkertijd goede resultaten 
behalen.’

Grote portaaltrekker met LvS-techniek en gps.

‘Ik zou ook boer worden, maar kwam 
in de gewasbescherming terecht’

Adriaan van de Ven bij een portaaltrekker

ROVERO MULTI
• Diverse types voor zowel grote als kleinere projecten

• Kapbreedtes 6,40 / 8,00 / 9,60 / 12,80 m

•  Enkel- en dubbel zijdige nokluchting mogelijk,  

en diverse types gevelluchting

ROVERO TUNNEL
• Wandelkappen, ronde tunnels, rechte tunnels

• Voorzien van gevelluchting, of met nokluchting

• Breedtes vanaf 4,40 m t/m 10,00 m
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Rovero heeft jarenlang ervaring op het gebied van foliekassen & folietunnels.
Onze ervaren adviseurs denken met u mee, om de beste denkbare oplossing aan te bieden om uw 

bedrijfsrendement te optimaliseren. Daarvoor hebben we een breed aanbod foliekassen en tunnels, en 
schermhallen. Bij Rovero kunt u rekenen op een helder en betrouwbaar advies.

ROVERO ROLL-AIR
• Dé cabrioletkas

• Uw gewas in enkele minuten binnen óf buiten

• Altijd het ideale klimaat voor uw bomen en planten

Thuis in foliekassen  
voor de boomkwekerij
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