In het kort

Vijf vragen over groene chemie
aan Eric Kiers
Eric Kiers is bij BASF Agro verantwoordelijk voor
Sustainability, Government Relations, Product
Stewardship & Food Chain. In die functie volgt

Virusbestrijding pootgoed

hij de ontwikkelingen op het gebied van groene
gewasbescherming op de voet.

Afgelopen seizoen is er relatief minder pootgoed afgekeurd of verlaagd
ten gevolge van virusziek. Toch is alertheid altijd gewenst. Met schoon uitgangsmateriaal beginnen en tijdig starten met selecteren kan erger voorkomen. Tijdens het groeiseizoen vertrouwen veel telers op de combinatie van
een pyrethroïde in combinatie met olie. Dit bleek ook afgelopen jaren, uit
onafhankelijk onderzoek door Proeftuin Zwaagdijk, de beste combinatie te
zijn tegen luizen. In verschillende onderzoeken bleek een wekelijks schema
met Sumicidin Super en olie het effectiefst te zijn als het om virusreductie
gaat. Tegen het eind van de teelt neemt de kans op virusbesmetting toe.
Daarom is het belangrijk het gewas tijdig dood te spuiten.

> Wat versta jij onder groene chemie?

„Ik heb het zelf altijd liever over middelen met een laag
risicoprofiel. Daar vallen veel middelen van natuurlijke
oorsprong onder zoals plantenextracten of microbiële
oplossingen, maar ook chemische middelen kunnen
hieronder vallen. Vergeet niet dat ook de giftigste stoffen hun oorsprong in de natuur hebben. Dus groen is
niet per definitie goed of veilig. Overigens kunnen ook
gesynthetiseerde stoffen onder ‘groene chemie’ vallen. Zo kunnen we bijvoorbeeld feromonen, natuurlijke
lokstoffen, in het laboratorium produceren.”
Eric Kiers

> Hoe actief is BASF op dit gebied?

„Behoorlijk actief, kan ik wel zeggen. Vergeleken met
de concurrentie staan we ons mannetje. Zo verkoopt
BASF een virus voor de bestrijding van de fruitmot.
In de fruitteelt heeft BASF ook al jaren middelen voor
feromoonverwarring. Die voorkomen dat schadelijke
insecten zich vermeerderen. Ook heeft BASF Nemasys
en Nemaslug ontwikkeld. Dat zijn verspuitbare aaltjes
die insecten zoals trips, taxuskevers, emelten of
slakken bestrijden.”

vraag, waaronder een insectenparasitaire schimmel.
De grootste uitdaging is om de middelen net zo effectief te krijgen als chemie. En er moet meer stimulering
komen voor toepassing, bijvoorbeeld met een hogere
beloning voor de teler. Want deze middelen zijn altijd
duurder in het gebruik.”

> Waarom duurt ontwikkeling van groene
chemie zo lang?

> Zijn er al toepassingen van groene chemie
in aardappelen?

„Als je voor deze stoffen een toelating wilt als gewasbeschermingsmiddel is het toelatingsproces niet veel
anders dan bij gangbare (chemische) stoffen. Je moet
omvangrijke dossiers inleveren over de risico’s voor
mens, dier en milieu. Ook zijn de stoffen vaak lastiger
te produceren, bijvoorbeeld via fermentatie. Verder is
het lastiger om ‘hufterproof’ adviezen op te stellen omdat je veelal met levende organismen werkt. Tenslotte
is de werking van biologische middelen ook vaak meer
afhankelijk van de omstandigheden en dat maakt het
opstellen van adviezen niet eenvoudiger.”

„Jazeker, 1,4SIGHT van BASF is een kiemrustverlenger
van natuurlijke oorsprong. Het gaat om een stof die
van nature voorkomt in de schil van de aardappel.
De stof wordt gesynthetiseerd omdat winning uit
aardappelschillen te kostbaar is. BASF kijkt ook naar
schimmel- en insectenbestrijding maar dat staat nog
in de kinderschoenen.”

> Waar staan we over 10 jaar met groene
chemie?

„Ik verwacht op z’n minst een verdubbeling van het
aantal toepassingen. BASF heeft zelf recentelijk een
nieuw onderzoek- en ontwikkelcentrum geopend. Er
zijn al een paar perspectiefrijke toepassingen in aan-

Herken de onkruiden
Om onkruiden effectief te kunnen bestrijden, moet bekend zijn welke
onkruiden op het perceel staan. Een handig hulpmiddel hierbij is de
uitgebreide onkruiden app van BASF.

Onkruid volledig in beeld

Met verschillende foto’s en informatie over uiterlijke kenmerken, groeiomstandigheden en standplaats geeft de app een volledig beeld van
het onkruid. En met behulp van de zoekfunctie wordt het juiste onkruid
snel gevonden. De app bevat bijna 400 foto's van ruim 100 onkruiden in
verschillende ontwikkelingsstadia. Zowel grassen als breedbladigen en
gangbare als minder gangbare onkruiden krijgen aandacht.

Onkruidenquiz

De applicatie bevat naast de
zoekfunctie ook een quiz.
Aan de hand van foto's en
meerkeuzevragen spijkert u
uw onkruidenkennis bij.
De onkruiden app is
gratis beschikbaar in de
Android Play Store,
App Store en Windows
Store.
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Het Aardappelbulletin is een uitgave van BASF Nederland BV, Divisie Agro.
Wilt u meer weten over de specifieke eigenschappen van producten van BASF,
dan kunt u contact opnemen met uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Indien alleen alternaria wordt bestreden, is het advies te starten halverwege de bloei. Signum dient dan afgewisseld te worden met een
mancozeb houdend product.

Signum®, Orvego®, Acrobat® DF, Nemasys®, Nemaslug® zijn geregistreerde handelsmerken
van BASF. 1,4SIGHT® is een geregistreerd handelsmerk van DormFresh Ltd. Sumicidin® Super
is een geregistreerd handelsmerk van Sumitomo. Narita® is een geregistreerd handelsmerk van
Belchim Crop Protection.
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