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De land- en tuinbouwactiviteiten liggen al 
geruime tijd onder een vergrootglas. De 
milieubelasting en eventuele veiligheidsrisico’s 
voor consumenten en omwonenden moeten 
omlaag. Om hun ‘licence to produce’ veilig te 
stellen, dienen ondernemers hun productie-
processen daar nog beter op af te stemmen. 
Voor een deel wordt dit afgedwongen door 
wetgeving en praktische beperkingen, zoals het 
wegvallen van middelen die naar het oordeel 
van de toelatingsautoriteiten te hoge risico’s 
met zich meebrengen. Ook om andere redenen 
zoeken telers naar nieuwe wegen en mogelijk-
heden om hun bedrijfsvoering te vergroenen.

Samen innoveren
‘Om sierteeltproducten van hoge kwaliteit te 
blijven produceren, dient de hele keten zich 
aan te passen,’ zegt boomkwekerijspecialist 
Maurice Kok. ‘Samen innoveren, dat is het doel. 
Wij willen daar actief aan bijdragen. Dat doen 
we niet alleen door nieuwe, minder belastende 
gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen. 
We zetten ook in op middelen en technieken 
die emissies helpen verlagen, de plantweer-
baarheid versterken en de effectiviteit van 
behandelingen ten goede komen. Dat vraagt 
ook een verhoogde inzet op het ontwikkelen 
en delen van kennis binnen de keten.’

Good Growth Plan
Met bovenstaande woorden geeft de boom-
kwekerijspecialist goed weer waar de duur-
zaamheidsstrategie van Syngenta op gericht is. 
Deze is enkele jaren geleden gelanceerd onder 
de noemer Good Growth Plan. Er zijn doelstel-
lingen en beloften vastgelegd om samen met 
andere betrokken partijen de klimaatdoelstel-
lingen te behalen. De belangrijkste thema’s 
zijn: het versnellen van innovaties, streven 
naar koolstofneutrale productie, veiligheid en 
gezondheid en samenwerken met alle belang-
hebbenden, waaronder wederverkopers, telers 
en adviseurs. Wat betekent dat voor de sierteelt 
in het algemeen en voor de boomkwekerij in 
het bijzonder?

Innovatie
Zonder nieuwe middelen met een lagere 
milieubelasting en technieken om emis-
sies te voorkomen, kunnen geen kwalitatief 
hoogwaardige bloemen, planten en bomen 
geteeld blijven worden. Syngenta ontwikkelt 
chemische en biologische gewasbescher-
mingsmiddelen, aanvullende producten zoals 
hulpstoffen, en ondersteunende tools voor 
monitoring en beslissingsondersteunende 
systemen. Ook spuittechniek is een essentieel 
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aandachtsveld voor innovatie en optimalisatie 
van de gewasbescherming, zowel vanuit het 
oogpunt van effectiviteit als van duurzaam-
heid. Spuittechniek vormt daarom een integraal 
onderdeel van praktijkonderzoek en kennis-
overdracht.

Educatie/kennisoverdracht
Het tweede punt is educatie. Nieuwe oplossin-
gen leiden tot nieuwe vragen én een behoefte 
aan nieuwe kennis bij telers. Een effectieve, 
duurzame systeemaanpak op basis van biolo-
gische bestrijders, chemische en biologische 
middelen en ondersteunende of aanvullende 
technieken vraagt om meer en meer speci-
alistische kennis. Er komt veel bij kijken om 
de complexe puzzel te leggen. Naast product 
(middel) en teeltgerelateerde kennisoverdracht 
krijgen algemene thema’s, zoals resistentiema-
nagement en optimalisatie van spuittechniek, 
continu aandacht via workshops, instructievi-
deo’s, lezingen, trainingen en praktijkdemon-
straties. In het Expert Center op de website van 
Syngenta wordt veel nieuwe kennis gebundeld, 
inzichtelijk gemaakt en beschikbaar gesteld 
voor de gehele keten.

Ontwikkelingen boomkwekerij
Tot welke perspectiefvolle innovaties voor de 
boomkwekerij heeft dat recentelijk geleid? 
Kok: ‘Wat kwekers vooral interessant vinden, 
zijn nieuw toegelaten biologische produc-
ten. Enkele daarvan zijn in dit blad al eerder 
beschreven, zoals het bacteriepreparaat Taegro 
tegen schimmelziekten. Dat was het tweede 
biologische middel, naast Thiovit-spuitzwavel, 
dat een paar jaar geleden opnieuw een toela-
ting heeft gekregen voor onder andere boom-
kwekerijgewassen. En in januari dit jaar heeft 
Syngenta twee bioinsecticiden overgenomen 
van het gespecialiseerde Britse bedrijf Bionema. 
Deze producten, waaronder het voor Nederland 
relevante UniSpore, zullen het beschikbare bio-
pakket de komende jaren aanvullen.’

Nieuwe oplossingen
Van Proclaim, een nieuw rupsenmiddel op 

basis van emamectine benzoaat voor bedekte 
teelten, is de toelating onlangs ontvangen. 
‘Proclaim is een goede aanwinst voor boom-
kwekers met bedekte teelten,’ aldus de boom-
kwekerijspecialist. ‘Het pakket tegen rupsen is 
beperkt. Vooral bladrollers zijn tegenwoordig 
lastiger te bestrijden, omdat zij zich goed 
tussen bladeren kunnen verschuilen en met 
contactmiddelen, zoals Bt’s, vaak onvoldoende 
worden geraakt. Proclaim wordt goed opge-
nomen in het blad en werkt daardoor snel en 
effectief tegen alle rupsen.’

De toelating van het nieuwe middel is mede 
gefinancierd door Glastuinbouw Nederland 
en de LTO-vakgroep bomen en vaste planten 
via het Fonds Kleine Toepassingen. ‘In nauwe 
samenwerking met Peter van ’t Westeinde, 
coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP) 
voor de boomkwekerij, hadden we ingezet op 
een breed etiket voor onbedekte en bedekte 
teelten,’ aldus Kok. ‘Tot onze verrassing wil het 
Ctgb geen toelating meer verstrekken voor 

middelen op basis van emamectine benzoaat 
in onbedekte teelten. Voor rupsenbestrijding 
in buitenteelten hebben we nog wel een paar 
opties in ontwikkeling, maar het zal nog wel 
even duren voordat deze beschikbaar komen.
Wat nog iets meer tijd nodig heeft, mogelijk 
twee tot drie jaar, zijn nieuwe middelen voor de 
bestrijding van taxuskevers. Op plaaggebied is 
dat een van de knelpunten in deze sector.’
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Remdry is een eenvoudig en doeltreffend hulpmiddel om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren.



73www.boom-in-business.nl - 4/2022

ACTUEEL

Preventieve systeemaanpak
Als voorbeeld van een duurzame systeemaan-
pak volgens de nieuwste inzichten noemt 
Kok de preventieve inzet van Inssimo in een 
schema met de biostimulant Hicure. ‘Inssimo is 
een zogenaamde plant-elicitor en triggert de 
natuurlijke afweer van planten. Het heeft een 
laag milieurisico en kan al vroeg worden inge-
zet. Hicure maakt planten minder gevoelig voor 
stressfactoren en stimuleert de groei,’ legt hij 
uit. ‘Regelmatige toepassing van deze middelen 
stimuleert de groei en leidt ertoe dat schimmel-
ziekten, zoals meeldauw en roest, minder snel 
vat krijgen op het gewas.’

Door inzet van Inssimo kun je bespuitingen met 
sterke chemische middelen heel vaak uitstellen, 
is de ervaring. Dat heeft twee voordelen: het 
verkleint de kans op resistentieontwikkeling 
tegen chemische middelen en je komt minder 
snel in de knel qua afwisselmogelijkheden. 
‘Inssimo heeft een sterke preventieve werking 
tegen roest en echte meeldauw, maar heeft 
jammer genoeg geen boomkwekerijbreed eti-

ket,’ vervolgt de boomkwekerijspecialist. ‘Een 
goed en breed toegelaten alternatief tegen 
vooral echte meeldauw is de bekende en suc-
cesvolle combinatie van Taegro en Elasto.’

Emissiereductie met RemDry
Een innovatie van totaal andere aard is de 
Remdry, een systeem om op duurzame en 
eenvoudige wijze restvloeistoffen met gewas-
beschermingsmiddelen te verwerken. Het 
bestaat uit een achthoekige stalen tank met een 
transparant dak en openingen aan de zijden. 
Zonlicht en wind hebben vrij spel, zodat er con-
tinu water verdampt. Resten van gewasbescher-
mingsmiddelen blijven achter als sediment op 
de interne voering van stevig pvc. Na een jaar 
of drie kan, als de bak droog staat, het zeil met 
sediment in een container worden gestopt en 
kosteloos worden ingeleverd. ‘Vervolgens leg 
je een nieuw zeil in de bak en kun je weer even 
vooruit,’ merkt Kok op. Boomkwekers gebruiken 
de Remdry vooral voor de verwerking van de 
restvloeistof die ontstaat met het spuiten of die 
vrijkomt na het reinigen van het fust. Kok: ‘Het is 

een eenvoudig en doeltreffend hulpmiddel om 
de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te 
reduceren. Onderzoek wijst uit dat grofweg de 
helft van de huidige emissie plaatsvindt op het 
erf van agrarische bedrijven. Kwekers moeten 
er alles aan doen om emissie zo veel mogelijk 
te voorkomen. Dat is beter voor mens, milieu 
en omgeving én voor het behoud van het mid-
delenpakket.

Young Growers Event
Over wat er nog meer in de pijplijn zit, laat de 
boomkwekerijspecialist zich niet uit. ‘Nieuwe 
toelatingen kosten veel geld én tijd,’ zegt hij 
glimlachend. ‘Maar je mag van me aannemen 
dat we de komende jaren regelmatig met 
nieuws komen. Misschien kan ik op het Young 
Growers Event in december, dat wij als partner 
ondersteunen, nog een nieuwtje melden. Ik 
beloof echter niets. Wel is zeker dat we een leuk 
programma in voorbereiding hebben dat jonge 
ondernemers helpt om de gewasbescherming 
nog duurzamer in te richten, met behoud van 
effectiviteit.
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