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In de veehouderij loopt een pilot waar-
mee LTO Noord inzicht wil krijgen in 
ondersteuningsbehoefte op het thema 
energiebesparing. Doel is een aanpak 
ontwikkelen die boeren stimuleert te 
voldoen aan de wettelijke verplichting 
van de erkende maatregelen.
Wouter Veefkind van Projecten LTO 
Noord: ‘Energiebesparing levert geld 
op. Vanuit de pilot streven we naar een 
pragmatische invulling zonder onno-
dige investeringen.’
LTO Noord wil de pilot uitrollen over de 
gewassectoren en hoopt dat de over-
heid een bijdrage levert. Veefkind: ‘Op 
basis van bedrijfsbezoeken maken we 
een besparingsladder met voor de hand 
liggende besparingsmogelijkheden. 
Daarnaast peilen we het draagvlak voor 
een expertisecentrum voor onafhanke-
lijk advies over energiebesparing.’

Pilot energiebesparing

HaN REINDsEN

‘De toegevoegde waarde van een 
T3- bespuiting in wintertarwe zie je 
dit jaar pas eind juli. Deze aanvul-
ling is, naast een robuuste T1-
bespuiting, nodig om het vlagblad 
langer groen te houden vanwege 
sneeuwschimmel’, zegt Bert West-
hoff van BASF.

AchTERGRonD

Door het koude en natte voor-
jaar zijn er dit jaar op percelen win-
tertarwe relatief meer aantastingen 
van sneeuwschimmel. Sneeuw-
schimmel kan in tarwe zowel op 
het blad als in de aar voorkomen. 
Een aantasting kan een behoorlijke 
opbrengstderving geven.

Stichting Proefboerderijen Noor-
delijke Akkerbouw (SPNA) doet op 
de proefboerderijen Ebelsheerd en 
Kollumerwaard instapproeven voor 
schimmelbestrijding. SPNA heeft er 
onbehandelde en standaardobjec-
ten liggen. Fabrikanten van gewas-
beschermingsmiddelen en handela-
ren hebben objecten ingediend om 
middelencombinaties te testen.

‘In de proef liggen verschillende 
strategieën en spuittijdstippen van 
meerdere fabrikanten. Het is een 
brede proef, die goed inzicht geeft 
in de mogelijkheden. Telers kiezen 
veelal voor twee bespuitingen en 
afhankelijk van het seizoen soms 
voor drie à vier keer. Het aantal 
bespuitingen is vaak een discus-

siepunt onder telers’, zegt SPNA-
onderzoeker Jaap van ‘t Westeinde.

WPA-Robertus en Syngenta heb-
ben elk één object. BASF heeft drie 
objecten met drie spuitschema’s: 
T1+T2, T0 +T1+T2 en T0+T1+T2+T3. 
Bij deze objecten gaat het om Opus 
Team (T0), Adexar/Daconil (T1), 
Ceriax (T2) en Osiris (T3). Dit groei-
seizoen is een goed jaar gebleken 
om middelenschema’s te vergelij-
ken. Gele roest, septoria, sneeuw-
schimmel en fusarium komen voor.

Verschillen
Na de warme dagen van vorige 

week is het tarwegewas flink aan 
het afrijpen en zijn de verschillen 
tussen de objecten minder groot 
dan een week eerder. Nog steeds is 
te zien dat zowel de drie- als vier-
voudige bespuitingen met Adexar 
op T1 er relatief goed uitzien.

‘Inzet van Adexar geeft dit 
jaar het verschil. Een tweevoudige 
bespuiting is met Adexar soms beter 
dan een viervoudige zonder’, con-
stateert Westhoff.

De toegevoegde waarde van 
een extra T3-bespuiting was dit 
jaar in eerste instantie niet te zien. 
Vorige week wel. ‘Een viervoudige 

bespuiting is 40 tot 60 euro per hec-
tare duurder dan gangbaar. Of zo’n 
‘Rolls-Royce-bespuiting’ uit kan, 
moet de opbrengstbepaling duide-
lijk maken’, zegt Westhoff, die denkt 
dat het een extra opbrengst van 300 
kilo per hectare kan opleveren.

Westhoff laat op het proefveld 
op Kollumerwaard zien dat sneeuw-
schimmel op bladeren onregelma-
tige bleekgroene waterige vlekken 
veroorzaakt, die later bruin verkleu-
ren. Door voortgaande schimmel-

groei ontstaan er grote vlekken, wat 
tot bladsterfte leidt. Het enige wat 
nog groen blijft, is de stengel.

Bij objecten met een goede 
gewasbescherming is soms een aan-
getaste stengel te zien, terwijl het 
vlagblad nog groen is. ‘Dat komt 
door de schaduwwerking van het 
vlagblad bij het spuiten. De mid-
delen kunnen hun werk goed doen, 
maar met een aangepaste spuittech-
niek moeten we ze op de goede plek 
zien te krijgen’, vertelt Westhoff.

Sommige telers vinden het lastig 
om sneeuwschimmel van septoria te 
onderscheiden. ‘Sneeuwschimmel 
begint als een rond vlekje, terwijl 
septoria met de nerf meeloopt’, legt 
Westhoff uit.

Er is nog een verschil: sneeuw-
schimmel heeft als optimumtempe-
ratuur 17 graden Celsius en septoria 
boven 20 graden Celsius. ‘Als het 15 
graden Celsius is, kun je ervan uit-
gaan dat het sneeuwschimmel is en 
boven 20 graden Celsius septoria.’

‘Sneeuwschimmel vraagt T3-bespuiting’

Bert Westhoff toont het object van BASF met vier bespuitingen. Foto: Han Reindsen‘Aantal bespuitingen is 
vaak een discussiepunt 
onder graantelers’

HaIjO DODDE

Biologisch akkerbouwer Douwe 
Monsma uit Zeewolde is geen 
voorstander van handhaving op 
maatregelen om minder energie 
te verbruiken. ‘Ik zie liever een 
overheid die energiebesparing 
stimuleert.’

AchTERGRonD

Monsma vindt dat zuinig 
omgaan met energie hoort bij duur-
zaam ondernemerschap. ‘Het is niet 
alleen goed voor de samenleving, 
maar levert mij ook een financieel 
voordeel op.’

Bedrijven die meer dan 50.000 
kilowattuur elektriciteit of meer dan 
25.000 kuub gas per jaar verbrui-
ken, zijn vanaf 1 januari 2017 ver-
plicht om erkende maatregelen voor 
energiebesparing door te voeren. 
Het betreft maatregelen met een 
maximale terugverdientijd van vijf 
jaar waarmee bedrijven eenvoudig 
kunnen voldoen aan de wettelijke 
energiebesparing.

Op het bedrijf van Monsma in 
Zeewolde was onlangs een netwerk-
bijeenkomst over energiebesparing 
in diverse sectoren. Deelnemers 
aan de bijeenkomst waren verte-
genwoordigers uit het bedrijfsleven, 
belangenorganisaties en landelijke 
en regionale overheden. Zij bespra-
ken of handhaving door omgevings-
diensten nodig is om energiebespa-
ring te stimuleren bij ondernemers.

In een paneldiscussie werd 
Monsma naar zijn mening gevraagd. 
Hij vindt extra handhaving onge-
wenst. ‘Omgevingsdiensten heb-
ben al genoeg taken voor controles 
in de landbouw. Volgens mij is er 
meer te bereiken met stimulerings-
regelingen of door energiebespa-
rende maatregelen op te nemen in 
bedrijfscertificaten.’

Monsma heeft een biologisch 
akkerbouwbedrijf van 210 hectare. 
Het bouwplan bestaat uit aardappe-
len, uien, granen en diverse groen-
tegewassen. Ook participeert hij in 
een groot windmolenpark.

De bewaarloodsen voor aard-
appelen en uien op het bedrijf zijn 
gebouwd in 2001 en vorig jaar nog 
eens fors uitgebreid. Monsma en 
zijn medewerkers verwerken op 
jaarbasis zo’n 9.000 ton aardap-
pelen. Ruim 20 procent daarvan is 
eigen teelt; de rest is afkomstig van 
biologische collega’s.

‘De grootste energievreters zijn 
de koelmachines’, aldus de biolo-
gisch akkerbouwer. Hij schat het 
jaarverbruik aan elektriciteit op 
140.000 kilowattuur. Daarvan wint 
het bedrijf 100.000 kilowattuur 
terug via zonnepanelen. Deze capa-

citeit wordt dit jaar opgevoerd met 
nog eens 80.000 kilowattuur aan 
panelen op de nieuwste bewaar-
loodsen.

enerGiecalculator
‘Waar mogelijk hebben we bij de 

nieuwbouw rekening gehouden met 
energie. Zo gebruiken we voor het 
opwarmen van te verwerken pro-
duct de warmte die vrijkomt bij de 
koelmachines. Ook hebben we onze 
bewaarcomputer laten uitrusten 
met een energiecalculator. Die zorgt 
ervoor dat koelacties uitgevoerd 
worden als onze zonnepanelen de 

meeste energie opwekken.’
Monsma voegt eraan toe dat hij, 

gezien de capaciteit van de zonne-
panelen, overweegt te investeren 
in opslagcapaciteit in de vorm van 
accu’s. ‘Dan kunnen we elektriciteit 
terugleveren op het net op momen-
ten dat de prijs gunstig is.’

Om verdere energiebesparing 
te realiseren zoekt de ondernemer 
een onafhankelijk specialist. ‘Een 
ervaren sparringpartner heeft waar-
schijnlijk meer effect dan het aan-
stellen van weer een toezichthouder 
die kijkt of ik de juiste maatregelen 
neem.’

‘Liever stimuleren dan handhaven op energie’

Douwe Monsma zoekt een sparringpartner voor verdere energiebesparing. Foto: Haijo Dodde


