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Zoals een sporter enkel topprestaties kan leveren bij een 
opperbeste conditie van lichaam en geest, zo kan een plant als 
de aardappel alleen maar kwaliteit opleveren in een optimaal 
groei- en bewaarklimaat. Want alleen wanneer bodem-, voe-
dings-, verzorgings-, oogst- en bewaaromstandigheden op en 
top in orde zijn, volgt een oogst eersteklas product. Wat zijn 
nu eigenlijk de beste ingrediënten om een vitaal eindproduct 
te krijgen? Op de Aardappeldemodag 2016 zullen diverse 
bedrijven uiteenlopende mogelijkheden laten zien om die 
vraag te beantwoorden. In voorbereiding daarop laten enkele 
betrokkenen uit de aardappelsector nu al zien wat voor vitale 
input voor de aardappel zij in petto hebben. Deze maand: 
Carlos Nijenhuis, voorzitter van Nefyto, de brancheorganisatie 
van de agrochemische industrie in Nederland. 

steeds denken – dat dit slechts 
mogelijk is door het beperken 
van het aantal gebruikte mid-
delen en/of actieve stoffen en 
het stellen van bovenwettelijke 
residu-eisen, is de trend in de 
keten gelukkig gewijzigd naar 
een vorm van groene systeem-
ontwikkeling. De optimale 
inzet en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen 
binnen de aardappelteelt 
begint in de eerste plaats met 
de best mogelijke uitgangssitu-

atie: een gezonde bodem en 
gezond uitgangsmateriaal. Dit 
zijn de twee belangrijke pijlers 
voor een duurzame aardappel-
teelt. Wanneer de omstandig-
heden voor groei eenmaal opti-
maal zijn, dan is het van belang 
een juiste volgorde en keuze 
van middelen te maken om 
ziekten, plagen en onkruiden 
onder de schadedrempel te 
houden van een economisch en 
ecologisch optimale teelt. In 
een systeemaanpak passen 
groene producten, of beter 
gezegd: middelen met een gun-
stig risicoprofiel, die we ook 
wel onder de noemer low-risk 
scharen. Aan deze systeemaan-
pak, die er zo op papier erg 
eenvoudig uitziet, zijn wel aan 
een aantal voorwaarden te ver-
binden. Zo zal er een voldoen-
de ruime keuze aan gewasbe-
schermingsmiddelen beschik-
baar behoren te zijn, met een 
ruim aanbod van laagrisicopro-
ducten. Wanneer de genoemde 
producten niet afdoende wer-
ken, is het noodzakelijk alter-

natieven voorhanden te hebben 
om alsnog in te grijpen of 
schoon te beginnen. Denkbaar 
is dat door het gebruik van 
groene low-riskmiddelen het 
gebruiksvolume toeneemt. 
Eisen ten aanzien van 
gebruiksvolume dienen derhal-
ve achterwege te blijven. Deze 
wijze van aardappelteelt is 
ontegenzeggelijk meer kennis-
intensief dan ons traditionele 
model. Deze kennis hoort dus 
op telerniveau aanwezig te 
zijn. Het is verder van belang 
dat afzetkanalen van aardappe-
len deze systeemaanpak onder-
steunen en stimuleren door 
daar waar de kosten omhoog 
dreigen te gaan hier een pas-
sende beloning tegenover te 
stellen. Innovatie in nieuwe 
toegelaten middelen met een 
gunstig risicoprofiel vragen om 
een voortvarende aanpak door 
de gewasbeschermingsindu-
strie. Tot slot is het zaak de 
registratie van middelen zoda-
nig aan te passen dat zo’n 
systeembenadering ook tot de 
mogelijkheden gaat behoren en 
blijven. Voor elke schakel in de 
keten hebben we een goede 
mogelijkheid om deze groene 
verduurzaming van de aardap-
pelteelt te ontwikkelen. Een 
uitdaging die door de leden 
van Nefyto al een aantal jaar 
geleden in de ontwikkelingsaf-
deling van de bedrijven is 
opgestart. De eerste resultaten 
komen eraan. Wil het een kans 
van slagen hebben, dan zullen 
zowel aardappeltelers als de 
gehele verwerkende keten 
samen met ons de schouders 
onder een duurzame aardap-
pelproductie behoren te zetten. 
Van belang daarbij is dat de 
productiezekerheid en econo-
mische haalbaarheid intact blij-
ven.” ●

Vitaliteit voor een gezonde aardappelsector

“De optimale inzet en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de aardappelteelt 

begint met een gezonde bodem en gezond uitgangsmateriaal”, aldus Carlos Nijenhuis.

“Een vitale en duurzame 
aardappelteelt vraagt in de eer-
ste plaats om een totaalaanpak 
voor de gewasbescherming. 
Dat is de visie die Nefyto erop 
na houdt. De trend naar ver-
duurzaming van voedselketens 
heeft de laatste jaren veel aan-
dacht, niet alleen in de samen-
leving, maar ook onder de pro-
ducenten van gewasbescher-
mingsmiddelen. Waar met 
name supermarkten en ngo’s 
dachten – en sommige nog 
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