
 

 

Format voor het indienen van een 

projectvoorstel   
voor de Oproep van de Brancheorganisatie Akkerbouw 

 

Dit format wordt gebruikt voor het aanmelden van een projectvoorstel voor de Oproep van de 
Brancheorganisatie Akkerbouw. Voor de invulling van onderstaande punten mag u maximaal 5 
pagina’s gebruiken (excl. begroting).  
LET OP: stel uw PC in op ‘veilig’ voor wat betreft het te gebruiken emailadres voor verzending:  
info@bo-akkerbouw.nl 
 
Titel projectvoorstel   Alternatieven voor bestrijding van duist in 

granen. 
 
Contactgegevens penvoerder:   Naam:  Margriet Dilling-Pool 
  Organisatie:  SPNA (locatie Ebelsheerd) 
  e-mailadres:  dilling@spna.nl 

 
Aanleiding 
 

Glyfosaat, de werkzame stof die onder andere in het product Round-Up is verwerkt, is misschien wel 

het bekendste gewasbeschermingsmiddel wat op de markt is. Ondanks dat het één van de meest 

natuurvriendelijke producten is, staat toelating van dit middel al jaren ter discussie. Onlangs is de 

toelating nog met 5 jaar verlengd in de EU, maar het is wachten op het afschaffen van dit middel. Deze 

laatste verlenging van de toelating is om de sector de mogelijkheid te bieden om alternatieven voor 

dit breed werkende herbicide te zoeken.  

Glyfosaat is een niet-selectief systemische herbicide die in Nederland vooral gebruikt wordt om 

voorafgaand aan een teelt het zaaibed onkruidvrij te maken. Door deze toepassing hoeft in de 

hoofdteelt van het gewas veel minder vaak een selectieve herbicide te worden ingezet. Met name 

door effectieve werking op wortelonkruiden, zoals akkerdistels, kweek, riet, haagwinde, enzovoort, is 

Glyfosaat een actieve stof waar de akkerbouw moeilijk zonder kan.  

 
Doel en relevantie 

 

In het Oldambt wordt Glyfosaat veel ingezet als noodzakelijke stap in de duistbestrijding voorafgaand 

aan de teelt van granen, koolzaad, maar ook bieten en uien. Eén van de belangrijkste bevindingen van 

de expertisegroep duistbeheersing van de Graanacademie is, dat de belangrijkste teeltmaatregel om 

duist in een Oldambster bouwplan beheersbaar te houden is het maximaal gebruik maken van een vals 

zaaibed in combinatie met laat zaaien. Hierbij is de inzet van een niet-selectieve systemische herbicide 

noodzakelijk om de onkruiden, die in het valse zaaibed zijn gekiemd, voor het zaaien van het 

hoofdgewas op te ruimen. Wanneer de toelating van Glyfosaat wordt verboden, wordt het een 

uitdaging om het onkruid uit het valse zaaibed goed op te ruimen.  

Een alternatief voor Glyfosaat waren diquat-achtige middelen, zoals Reglone. Dit is een niet-selectieve 

contactherbicide, die als nadeel heeft dat het geen wortelonkruiden opruimt. Alle toelatingen van 

diquat-achtigen worden per ingang van 2019 ingetrokken.  

Doelstelling van dit onderzoek is om alternatieven te vinden om onkruiden, met name duist, in een 
vals zaaibed in het najaar op te ruimen zonder de inzet van Glyfosaat. 
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Projectvoorstel 

 

In dit onderzoek wordt ten eerste een klankbordgroep opgesteld waarin diverse specialisten met 

verschillende achtergronden gevestigd zijn. Het is hierbij belangrijk dat alle mogelijke oplossingen aan 

de orde komen, er wordt dus zo breed mogelijk gewerkt en met name naar andere sectoren gekeken. 

Ten eerste zal een gewasbeschermingsspecialist gevraagd worden alternatieve middelen aan te 

dragen (chemische, dan wel groene middelen). In de biologische sector worden geen herbiciden 

ingezet, maar wordt alle onkruid mechanisch verwijderd. Daarom zal ook een expert op het gebied van 

biologische mechanisatie worden betrokken om mechanische alternatieven te bespreken. Daarnaast 

gaat het er natuurlijk om, duist zo effectief mogelijk te bestrijden. Daarom zal ook een specialist 

worden betrokken die verstand heeft van de groei en fysiologie van duist om eventuele oplossingen 

op waarde te schatten. Ten slotte worden de telers van de expertisegroep duist van de Graanacademie 

betrokken om de gevonden oplossingen op praktische waarde en inzetbaarheid te toetsen en objecten 

voor een veldonderzoek samen te stellen.  

In een veldproef zullen de effecten van de oplossingen die de klankbordgroep aandraagt worden 

onderzocht. Indien nodig worden ook opbrengstbepalingen uitgevoerd van de wintertarwe om 

eventuele nadelige effecten op opbrengst te kunnen meten. Deze proef zal in 4 herhalingen worden 

uitgevoerd. Daarnaast zal de proef in 2-voud worden aangelegd zowel in een teeltsysteem met een 

kerende grondbewerking als ook niet kerende grondbewerking. Dit omdat de bestrijding van duist in 

een niet kerend teeltsysteem groter is. 

 
 
Planning 
 

- Het project zal worden aangelegd in het regulier gangbaar bouwplan(kerende en niet kerende 

grondbewerking). De proef ligt drie jaar lang op dezelfde percelen. 

 

- Er is één go/no go moment deze is voorafgaand; extra inzet moet beloond kunnen worden en 

als dit niet kan dan wordt het project niet gestart.  

 

Proefveld: Gangbaar teeltsysteem 
Perceel: locatie Ebelsheerd(kerende en niet kerende grondbewerking) 
 

Activiteit Periode 

Voorbereiding & proefopzet jan 2020 

Aanleg proefveld aug 2020 

Uitvoering bewerkingen  sept 2020/2021/2022  

Waarnemingen onkruid/gewas feb t/m juni 2021/2022/2023 

Opbrengstbepaling aug 2021/2022/2023 

Communicatie resultaten alle teeltseizoenen 

Dataverwerking & verslaglegging nov 2021/2022/2023 

 
  



 

Uitvoerders en betrokkenheid 
 

Uitvoerder van het project is de Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, kortweg SPNA, 

SPNA is de onderzoeksinstelling voor de akkerbouw op de Noordelijke klei. SPNA beschikt over twee 

proefboerderijen. Proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl is vooral gericht op praktijkonderzoek 

op het gebied van (poot)aardappelen, suikerbieten en uien. Op deze proefboerderij vindt zowel 

gangbare als biologische teelt plaats. Proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta ligt in het Oldambt, 

waar ook zowel een biologisch als een gangbaar bedrijfssysteem aanwezig is. Het praktijkonderzoek 

op dit bedrijf is vooral gericht op granen, koolzaad, suikerbieten en uien. Daarnaast is in Nieuw Beerta 

het laboratorium gevestigd. In dit laboratorium worden aanvullende onderzoeken verricht ter 

ondersteuning van het praktijkonderzoek. SPNA is onafhankelijk en gericht op onderzoek specifiek 

voor de regio. 

 

Akkerbouwers rondom de proefboerderij zijn betrokken bij de projecten die worden uitgevoerd, 

doormiddel van klankbordgroepen, de Graanacademie, TarweStudieClubs, VVB en projecten in 

samenwerking met Delphy en LTO Noord. 

 

- Graanacademie (Groep  van 35 telers die samen met Delphy en SPNA onderzoek doen naar 

uiteenlopende onderwerpen in de graanteelt) 

- VVB regio Oldambt. 

- Bio-klankbordgroep (groep telers en bio experts) 

- TSC (groep telers van 50 akkerbouwers die regelmatig excursies/lezingen hebben op de 

proefboerderij)  

 
Communicatie 

 

Communicatie van de resultaten van het project gaat via meerdere kanalen op verschillende 

momenten tijdens en na het seizoen. 

 

- Open dag, tijdens de open dag die SPNA organiseert worden de proefvelden bezocht en de 

resultaten gedeeld met de bezoekers. 

 

- Tijdens het teeltseizoen zijn er meerdere excursies & veldbijeenkomsten voor de verschillende 

groepen(VVB, TSC, Graanacademie, studenten mbo/hbo),  onder begeleiding van deskundigen 

worden de proefvelden bezocht en kunnen er ook waarnemingen worden gedaan naar stand, 

ziekte en bodemkwaliteit.  

 

- Resultaten in een beknopte verslag weergegeven en gedeeld via de communicatie middelen 

van SPNA, nieuwsbrief/website/mediaberichten/social media. 

 

- Tijdens algemene presentaties vanuit SPNA worden de resultaten van dit project 

meegenomen. 

 
 



 

Producten 

 

Het project leidt tot verschillende resultaten: 

 

- Inzicht in de gevolgen voor de graanteelt na verdwijnen van glyfosfaat. 

 

- Thema-middagen waarop experts met de telers op het veld in discussie gaan over de 

verschillen die de maatregelen hebben op de bestrijding van de duist populatie. 

 

- Uiteenzetting van ervaringen en resultaten in dit project-veld; middels verslag, presentaties, 

brochure en website. 

 
 
 



 

 
 

Kosten en financiering 
 

Kosten - overzicht (in euro) 

Activiteit 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 Totaal 

Voorbereiding & proefopzet 2.860  -  - 2.860 

Aanleg proefveld 1.240 1.240 1.240 3.720 

Uitvoering bewerkingen  1.760 1.760 1.760 5.280 

Waarnemingen onkruid/gewas 2.360 2.360 2.360 7.080 

Opbrengstbepaling 1.685 1.685 1.685 5.055 

Communicatie resultaten 800 800 800 2.400 

Dataverwerking & verslaglegging 2.040 2.040 2.040 6.120 

Totaal 12.745 9.885 9.885 32.515 

 
Kosten - gespecificeerde begroting jaar 1 (in euro) 

Activiteiten (Jaar 1) Personeel Materieel 
  

Facilitair 
 

Totaal 
  

Voorbereiding & proefopzet 2.860   2.860 

Aanleg proefveld 440 150 650 1.240 

Uitvoering bewerkingen  1.510 250  1.760 

Waarnemingen onkruid/gewas 2.360   2.360 

Opbrengstbepaling 760 925  1.685 

Communicatie resultaten 650 150  800 

Dataverwerking & verslaglegging 2.040   2.040 

Totaal 10.620 1.475 650 12.745 

 
 
 
 
 
 



 

 
Financiering: overzicht van overige financiers  
 

Financiering 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Totaal 

BO Akkerbouw 11.245 9.885 9.885 31.015 

Derden 
(Graanacademie/WPA/Agrifirm/Delphy) 

1.500 - - 1.500 

Totaal 12.745 9.885 9.885 32.515 

 


