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Inleiding
Om een gezond gewas te telen dient dit gewas beschermt te worden tegen allerlei belagers.
Gewasbescherming is niet nieuw, al in de tijd van de farao’s lezen we over plagen waartegen men
zich beschermt met wisselend succes. Ziekten zoals ‘moederkoren’, een gevreesde graanschimmel
waardoor mensen en dieren stierven, of ‘aardappelziekte’, waardoor een groot deel van de Europese bevolking om het leven kwam, geven het belang aan van de teelt van gezonde gewassen.
Op dit moment is de publieke opinie verdeeld over het belang van chemische gewasbescherming. Het is belangrijk als professioneel gebruiker om op de juiste wijze middelen in te zetten.
Steeds gaat het hier om de geïntegreerde wijze, ook wel IPM genoemd. Eerst waarnemen, dan
een beslissing nemen waarbij eerst wordt nagedacht of een niet-chemisch oplossing beschikbaar is. Indien noodzakelijk wordt besloten tot chemische gewasbescherming. Belangrijk hierbij is dat de handelingen steeds worden geregistreerd en achteraf worden geëvalueerd. Op die
manier kan de teelt van het gewas worden verbeterd.
Deze module behandelt de theorie van het certificaat Gewasbescherming A. Dit certificaat is de
opleidingseis voor het vakbekwaamheidsbewijs (de licentie) Uitvoeren Gewasbescherming.
Het examen voor de opleiding Gewasbescherming A bestaat uit drie onderdelen:
•

Herkennen van onkruiden, ziekten, plagen, nuttige insecten en abiotische factoren,

•

Theorie algemene gewasbescherming en

•

Praktijktoets Uitvoeren gewasbescherming.

Voor alle drie de onderdelen dient een voldoende (minimaal een 5,5) te worden behaald.
In de opzet van de module Uitvoeren gewasbescherming is ervoor gekozen om zoveel mogelijk
volgens de stappen van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) te werken. In de hoofdstukken
komen deze stappen terug.
De module Uitvoeren gewasbescherming is ook digitaal beschikbaar. Activeer daarvoor de code
op de achterkant van dit boek.
In de beeldenbank Gewasbescherming staat per sector aangegeven welke onkruiden, ziekten,
plagen, nuttige insecten (natuurlijke vijanden) en abiotische factoren je moet kennen.
De Beeldenbank Gewasbescherming is te vinden op www.beeldenbankgewasbescherming.nl.
In deze uitgave wordt, volgens de richtlijnen van Onze Taal, voor Nederlandse dieren- of plantennamen de Latijnse schrijfwijze gebruikt. Deze module is gebaseerd op de uitgave zoals die is
geschreven door Jan van den Langenberg en Wied Hendrix. In deze versie zijn nieuwe inzichten
verwerkt en de nieuwste wet- en regelgeving opgenomen.
Mijn dank aan de tegenlezers (de resonans) en de ondersteuning door de medewerkers van
het Ontwikkelcentrum.
Koos van Splunter
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Hoofdstuk 1

Preventie en milieu
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Preventie en milieu

1.1

ORIËNTATIE
Ziekten, plagen en onkruiden komen in gewassen voor en geven schade en
opbrengstvermindering. Om ze te bestrijden wordt vaak een chemische bestrijding toegepast. Deze chemische bestrijding kan nadelige effecten hebben
voor mens, dier en milieu.
Over het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn de meningen zeer verdeeld. De ene groep is tegen het gebruik en de andere groep is
voor een weloverwogen gebruik. Dit wil zeggen: alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken als het echt niet anders kan. Veel bezwaren richten
zich op de schade die de middelen door emissie aan het milieu toebrengen.
Voorkom daarom emissie.
Geïntegreerde gewasbescherming is tegenwoordig een wettelijke voorwaarde, waarin eerst allerlei andere maatregelen worden genomen en er pas als
het niet anders kan, wordt chemisch bestreden. Het is belangrijk om te weten
op welke manier gewasbeschermingsmiddelen in het milieu terechtkomen,
zodat je de juiste maatregelen neemt om het gewas te beschermen.

1.2

GEWASBESCHERMING EN HET MILIEU
EMISSIE
Gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen daar terechtkomen op plaatsen

Organismen

waarvoor ze bedoeld zijn. Het is de bedoeling dat ze schadelijke organismen
zoals schimmels, insecten en onkruiden bestrijden. Toch komen er altijd

Emissie

middelen terecht op plekken waar ze niet horen. Dat noem je emissie: het
weglekken van middelen in het milieu. Middelen kunnen terechtkomen in:
•

de lucht;

•

de bodem;

•

het water.

Afb. 1.1 Gewasbeschermingsmiddelen komen via verschillende routes in het milieu.
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DRIFT
Tijdens het spuiten in de vollegrondsteelten komt een klein deel van de hoeSpuitvloeistof
Drift
Spuitboom

Teeltvrije zone

veelheid spuitvloeistof door verwaaiing in het oppervlaktewater. Dit noem je
drift. De hoeveelheid drift hangt vooral af van:
•

de druppelgrootte;

•

de hoogte van de spuitboom;

•

de afstand tussen spuitdoppen en te bespuiten gewas;

•

het weer;

•

de spuittechniek;

•

de breedte van de teeltvrije zone.

Het gaat om hele kleine hoeveelheden, maar bij sommige middelen is dat
genoeg om het leven in het water op zijn kop te zetten. De overheid heeft dan
ook al veel maatregelen genomen om de drift naar het oppervlaktewater te
Driftreductiedoppen
Kantdoppen

voorkomen, zoals het verplicht stellen van driftreductiedoppen en kantdoppen bij bespuitingen langs sloten en beken.

Afb. 1.2 Maatregelen om drift te beperken

UITSPOELING
Gewasbeschermingsmiddelen die op of in de bodem komen, zakken gewoonlijk langzaam met het regenwater naar beneden. Dit proces noem je
Uitspoeling

uitspoeling. Dit gebeurt niet met alle middelen. Het is afhankelijk van de
oplosbaarheid van het middel in water. Als het middel beter oplosbaar is, zal

Persistent middel

het gemakkelijker uitspoelen. Als het een persistent middel is, is de snelheid
waarmee het middel wordt afgebroken erg laag, dan blijft het dus lang achter
en is er meer kans op uitspoeling. Sommige middelen zijn al afgebroken voordat ze in het grondwater terechtkomen. Andere middelen worden gebonden
aan gronddeeltjes. Weer andere middelen vind je na jaren terug in het diepere grondwater.

Waterwingebieden

In waterwingebieden gelden speciale regels voor het gebruik van middelen.
Een aantal goed oplosbare middelen is altijd verboden. Sommige middelen
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mag je niet in de winterperiode tussen 1 september en 1 maart gebruiken. In
deze periode is er meer neerslag dan verdamping. De kans op uitspoeling is
dan veel groter. Deze informatie vind je op het etiket van het middel.

VERDAMPING
Een gedeelte van de middelen verdampt en komt in de lucht terecht. Vooral bij
gewasbescherming in de kas met zeer fijne druppels en een hoge temperatuur,
kan er veel verdamping zijn. Na het uitvoeren van de bestrijding ligt de spuitvloeistof op het gewas. Een gedeelte van deze vloeistof kan van het blad verdampen
en geeft zo alsnog emissie naar de lucht. Dit gedeelte van het middel zal ergens
weer neerslaan als droge neerslag of sterk verdund worden met regenwater.
In de kas wordt na een bespuiting gelucht zodra de spuitvloeistof is opgedroogd. De damp van het gespoten middel verdwijnt dan door de ventilatieramen naar buiten. Buiten de kas slaat een hoeveelheid dampvormig middel
neer tegen het koude glas aan de buitenkant van de kas. Het eerste regenwater, dat bij een regenbui van de kas afstroomt, neemt het neergeslagen
middel mee. Tegenwoordig vangen glastuinbouwers dit water op en gebruiken dat als gietwater. Vroeger kwam het in de sloten terecht.
Grondontsmettingsmiddel

Grondontsmettingsmiddelen ter bestrijding van aaltjes of schimmels bijvoorbeeld, kunnen vanuit de grond verdampen. Door de strenge toepassingsvoorwaarden en de grote hoeveelheid van het middel dat nodig is, wordt dit
nog maar weinig toegepast.

AFSPOELING
Afspoeling

Bij afspoeling stroomt het gewasbeschermingsmiddel van het perceel of de
verharding af in het water. Vooral op verhardingen is afspoeling de belang-

Emissieroute

rijkste emissieroute. In de openbare ruimte is om deze reden het chemisch
bestrijden van onkruiden op verhardingen verboden. Ook in de open teelt is
afspoeling van een perceel een route waardoor gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht kunnen komen. Afspoeling wordt meestal veroorzaakt
door kort voor flinke regenbuien te spuiten. Weinig organische stof in de
bodem (afhankelijk van bodemsoort), bodemverdichting of het graven van
greppels naar de sloot, geven meer kans op dit soort emissie.
Het blijkt dat veel van de gebruikte middelen via het erf in het milieu terecht

Erfemissie

komen. Dit verlies wordt erfemissie genoemd.
Er is een aantal praktische maatregelen om afspoeling te verminderen of te
voorkomen:
•

Spuit niet op verhardingen, zeker niet als dit in verbinding staat met riool
of oppervlaktewater.

Onkruidstrijker

•

Blijf met het spuiten ver genoeg weg van water en trottoirkolken.

•

Gebruik een onkruidstrijker die alleen het onkruid raakt zodat het middel
niet op de verharding komt.
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Op toolboxwater.nl staan veel maatregelen die je tegen afspoeling kunt nemen. Bijvoorbeeld:
•

afstand houden van watergangen;

•

greppels graven evenwijdig aan de sloot, het water zakt dan al weg voordat het in de sloot komt;

•

gebruik maken van drempels tussen de aardappelruggen, zodat het water
niet direct wegloopt;

•

biofilter en vloeistofdichte vloer aanleggen, zodat spoelwater van de spuit
direct wordt gereinigd.

TOOLBOXWATER.NL
SPUIWATER
In de kas wordt zo veel mogelijk water hergebruikt door dit te recirculeren.
Gewasbeschermingsmiddelen komen vaak via condenswater in de waterstroom van het bedrijf. Door middelen te druppelen bij de plant komen er
nog meer gewasbeschermingsmiddelen in de waterstroom. Dit water komt
in het wateropvangsysteem terecht en wordt hergebruikt. Als het bedrijf het
Spuien

water echter moet spuien om overtollige zouten kwijt te raken dan moet het
water eerst worden gezuiverd. Anders komen ook de gewasbeschermingsmiddelen in de sloot of het riool.

Afb. 1.3 Al het spuiwater moet voor het lozen worden gereinigd.
© Koos van Splunter
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VRAGEN
1.

Wat is het verschil tussen uitspoeling en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen?

2.

Noem minimaal drie maatregelen om drift te verminderen.

RESTVLOEISTOF
Restvloeistof
Schoonwatertank

De restvloeistof die na het spuiten overblijft, verdun je met water. In de open
teelten bijvoorbeeld uit de schoonwatertank. Dit spuit je dan verdund uit
over het behandelde perceel op een andere rij. Is dit niet mogelijk, dan moet
je de reststof opslaan in een speciale tank met schadelijke stoffen en verwer-

Biofilter

ken in een biofilter, Phytobac of via verdamping.

Phytobac

WERKING VAN EEN BIOFILTER
Gewasbeschermingsmiddelen binden zich aan de organische stof en worden
Micro-organismen
Compost

afgebroken door micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. Deze
aerobe organismen leven van stro, compost, zuurstof en de gewasbeschermingsmiddelen. Het is belangrijk dat er altijd voldoende zuurstof beschikbaar
is. De bak mag dus nooit verzuipen anders nemen anaerobe bacteriën de rol
over. Je krijgt dan een stinkende moerasbak.
Een biofilter kun je makkelijk zelf bouwen. Een biofilter bestaat uit plastic
bakken van ca. 1 m3 (zogenaamde IBC containers). De bakken zijn open
aan de bovenkant, zodat je ze kunt vullen met biomix en je een toevoer van
afvalwater aan kunt brengen. De biomix bestaat uit 50% gehakseld stro, 40%
compost en 10% grond van het perceel. De grond van het perceel zorgt voor
aanvoer van de bacteriën en schimmels die nodig zijn om de middelen af te

Concentratie

breken. Het zuiveringsrendement is hoog. De concentratie van de meeste
middelen wordt voor 99% of meer teruggedrongen!
De zuiveringscapaciteit is ongeveer 3 à 4 m3 water per jaar, ofwel 10 à 15 liter
per dag per biofilter van drie filterunits. Door toevoeging van plantenbakken
kan extra water verdampt worden. Dit vergroot tevens de zuiveringscapaciteit
van het systeem en zorgt ervoor dat er geen restwater is.
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Afb. 1.4 Een tekening van het biofiltersysteem

GEBRUIK VAN HET BIOFILTER
Om te zorgen voor een optimale werking van het systeem en een optimale
verdamping, is het van belang de bovenlaag van de filterunits steeds vochtig
te houden. Het mag niet te nat worden!
De belangrijkste aandachtspunten bij installatie en gebruik zijn:
•

zorg dat het buffervat groot genoeg is;

•

voorkom overdosering;

•

zorg voor een goede doorstroming tussen de units;

•

tap de leidingen af tijdens vorstperioden;

•

bescherm de bakken tegen inregenen;

•

vul de biomix jaarlijks of tweejaarlijks bij en meng het door.

Een Phytobac is ongeveer hetzelfde als een biofilter, met dit verschil dat bij
de Phytobac berekend is hoeveel restvloeistof het bedrijf heeft en op basis
daarvan de afmetingen van de Phytobac zijn bepaald. Deze zijn kant-en-klaar
leverbaar.

VERDAMPING EN RESTVLOEISTOF
De Osmofilm en de Heliosec zijn verdampings- en indrogingstechnieken. Ze
werken zonder machine en zonder fossiele brandstof. De systemen gebruiSemipermeabel

ken folie of een plastic zak die semipermeabel is. Er wordt waterdamp doorgelaten en de gewasbeschermingsmiddelen blijven achter in de zak. De zak of
folie wordt in een lekdichte bak geplaatst en wordt, als deze helemaal gevuld
is, afgesloten met een clip. Door zonnestraling verdampt het water uit de
zak. De gewasbeschermingsmiddelen worden ingedikt, blijven in vaste vorm
achter en kunnen samen met de zak als klein gevaarlijk afval (KGA) worden
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afgevoerd. Voor een goede verdamping is het belangrijk dat het systeem in
de zon en op de wind staat.

VRAGEN
3.

Waar blijven de gewasbeschermingsmiddelen als je een Phytobac gebruikt?

4.

Noem drie maatregelen die ervoor zorgen dat een biofilter goed
blijft werken.

1.3

GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING
Geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management (IPM) steeds
vaker Integrated Crop Management (ICM) genoemd, is een manier van duurzaam landbouw bedrijven, waarbij men streeft naar minimale afhankelijkheid
van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen ziekten en plagen. In deze
paragraaf worden stappen/fasen van IPM besproken.
Veel ziekten, plagen en onkruiden zijn te voorkomen of te beheersen door

Preventief

goede preventie. Ging het in het verleden vaak om ingrijpen achteraf, nu
komen we er steeds meer achter dat achteraf corrigeren leidt tot inzet van
meer middelen. Er zijn al veel oplossingen. Soms zo vanzelfsprekend dat we
er niet meer bij nadenken.

VRAGEN
5.

Welke naam vind jij beter: Integrated Pest Management (IPM) of
Integrated Crop Management (ICP)?

6.

Noem drie preventieve maatregelen die we inzetten.

Afb. 1.5 Geïntegreerde bestrijding in schema
© wur.nl - WUR.nl
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