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Begin 2019 stond in het teken van de nulmeting:  
waar staat de sector ten opzichte van de ambitie?  
De stand van zaken is in beeld gebracht en in het  
voorjaar met een statusoverzicht gepresenteerd bij  
het symposium ‘Op z’n vitale akker’ (zie presentaties 
en sfeerimpressie). Het vervolg van het jaar stond 
mede in het teken van het uitwerken van onderzoeks-
projecten. Eind 2019 kwam er groen licht voor een 
onderzoeksbudget van meer dan 10 miljoen euro,  
waar akkerbouwers zelf ruim 2,5 miljoen euro aan 
bijdragen. Deze brochure geeft beknopt de status  
van activiteiten met het actieplan weer in het voorjaar 
van 2020. Het actieplan, verder uitgewerkte (tussen)
doelen, een overzicht van diverse activiteiten en  
achtergrondinformatie zijn te vinden in het dossier  
van het Actieplan op www.bo-akkerbouw.nl

Actieplan plantgezondheid

INTRODUCTIE
Met het Actieplan Plantgezondheid van Branche- 
organisatie (BO) Akkerbouw en haar leden zet de  
sector een stip aan de horizon voor haar invulling  
van en marsroute naar ‘duurzame teeltmethoden’.

AMBITIE VOOR 2030:
Koploper zijn in aantoonbare duurzame teelt- 
methoden die onze afnemers erkennen en maat-
schappelijk waardering krijgen. Emissies van 
gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu 
beperken we tot het uiterste minimum en onze  
akkerbouwproducten houden we nagenoeg  
residuvrij. Rentabiliteit zowel op de korte als  
middellange termijn blijft hierbij leidend.

SPEERPUNTEN ZIJN:

01 |  Weerbaar teeltsysteem

02 |   Precisielandbouw en vergroening middelenpakket

03 |  Versterken biodiversiteit

04 |   Milieuprestaties inzichtelijk maken voor de markt

https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2019/06/Brochure-status-actieplan-Plantgezondheid-voorjaar-2019.pdf
https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2019/06/190618-Blij-met-bereidheid-tot-samenwerken-aan-duurzame-teeltmethoden-akkerbouw.pdf
https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2019/06/190625---definitief---complete-presentatie---2019-06-17-Symposium-BO-akkerbouw-Totaal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=grRrMprvT8A&feature=youtu.be
https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/105
https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/105
https://bo-akkerbouw.nl/NL/diensten/Actieplan_Plantgezondheid
https://bo-akkerbouw.nl/NL/diensten/Actieplan_Plantgezondheid
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STATUS

Vele projecten ter ontwikkeling kennis goed bodem- 
beheer lopen. Onder meer aantal nieuw gestarte  
onderzoeken en al langer lopend PPS Beter Bodem- 
beheer, waarbij BO Akkerbouw en/of haar leden  
partners en financiers zijn.

Uit inventarisaties in 2019 kwam aantal kennishiaten 
en knelpunten naar voren voor verdere introductie 
weerbare teeltsystemen. Resulteerde onder meer in 
uitwerking PPS Integrale aanpak voor akkerbouw op 
zand, die voorjaar 2020 van start ging.

BO-lid Plantum en haar leden (veredelaars) werken  
volop aan ontwikkeling van weerbare rassen, onder 
meer met gezamenlijk onderzoek via Topsectoren, 
NWO en programma’s als Groene Veredeling.

BO-leden deden al veel proeven met biostimulanten.  
In 2020 start BO-onderzoek naar werking bio- 
stimulanten bij droogtestress aardappel en zetten  
BO Akkerbouw en Artemis samen praktijkpilots op 
voor biologische buffering middels systeeminzet  
biocontrol en biostimulanten. De pilots zijn het  
vervolg op het symposium dat beide organisaties  
samen met Agrodis begin januari 2020 organiseerden. 

Dit evenement gaf een overzicht van dit type  
meststoffen, nieuwe wetgeving hiervoor en wat  
(on)mogelijkheden en reële verwachtingen zijn bij  
de Nederlandse teeltomstandigheden en de notie  
dat haast geboden is om de potentie van deze  
middelen te kunnen benutten.

In 2020 maakt BO Akkerbouw keuze voor praktische 
maatlat, waarmee akkerbouwers de bodemgezond- 
heid van percelen kunnen monitoren en verbeteren.  
Intentie is met overheid en NGO’s verdienmodellen  
te ontwikkelen die het aantrekkelijk maken voor  
akkerbouwers te investeren in verbeteren bodem- 
gezondheid. Dit wordt gekoppeld aan Biodiversiteits-
monitor Akkerbouw die in ontwikkeling is (zie bij  
speerpunt ‘Versterken biodiversiteit’). Verdienmodel 
voorts ook geadresseerd bij (initiatieven van)  
ketenpartners.

Vanaf 2020 e.v. werken BO Akkerbouw en haar leden 
samen met diverse partners aan een digitaal plat-
form en een praktijknetwerk. Dit draagt eraan bij de 
overdracht van kennis over duurzame teeltmethoden 
van onderzoek naar praktijk te verbeteren en om de 
toepassing ervan te versnellen.

KRITISCHE PUNTEN

Wetgeving in EU blijft rem  
zetten op nieuwe veredelings-
technieken zoals Crispr-CAS, 
zodat mogelijkheden van 
veredeling van weerbare rassen 
beperkt en vertraagd blijft.  
Dit zet rem op veredeling op 
ziekteresistentie en andere  
plagen. Mede hierdoor blijft 
(meer) inzet van gewas- 
beschermingsmiddelen nodig.
Actie: blijven hameren op noodzaak 
aanpassing EU-wetgeving voor  
beschikbaarheid nieuwe technieken

Nieuwe EU-wetgeving gaat 
restricties geven in te gebruiken 
biostimulanten vanaf juli 2022.
Actie: in gesprek met LNV over 
voortijdig herstel, met name in 
nationaal beleid.

Weerbaar teeltsysteem
INZET
Omslag maken naar een weerbaar teeltsysteem waar gezonde, robuuste gewassen en een vitale bodem  
het uitgangspunt vormen, waardoor minder (chemische) gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer.htm
https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Integrale-aanpak-gewasbescherming-voor-de-akkerbouw-op-zand.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Integrale-aanpak-gewasbescherming-voor-de-akkerbouw-op-zand.htm
https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2020/01/200109---v2-definitief---presentatie-compleet---09-01-2020-Symposium-Biostimulanten-in-de-akkerbouw.pdf
https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2020/01/200109---v2-definitief---presentatie-compleet---09-01-2020-Symposium-Biostimulanten-in-de-akkerbouw.pdf
https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2020/01/200109---v2-definitief---presentatie-compleet---09-01-2020-Symposium-Biostimulanten-in-de-akkerbouw.pdf
https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/116
https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/116
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STATUS

In 2018 bij akkerbouw (fors) minder normoverschrij- 
dingen in oppervlaktewateren dan jaren ervoor.  
Bij wintertarwe in 2018 wel overschrijdingen,  
waar in 2017 sprake was van geen enkele.  
(bron: Bestrijdingsmiddelenatlas en Landelijk  
Meetnet GBM Land- en Tuinbouw).

In 2019 beschikbare techniek, mogelijkheden en  
knelpunten (als werkzaamheid middelen) getoetst  
in demonstratieproject driftreducerende technieken 
Delphy in opdracht van BO Akkerbouw. Geeft inzicht 
in effect diverse spuittechnieken in combinatie met 
doppen en drukniveaus. Verder onderzoek in vervolg 
demonstratieproject Delphy en in PPS Innovatieve 
emissieloze toedieningstechnieken 4.0.

Verdere toename gebruik erfemissiescan, naar 757 
in 2019 (2015: 356; 2016: 400; 2017: 224; 2018: 564; 
totaal: 2301; cijfers open teelt, aantal unieke scans, 
compleet ingevuld; bron: Toolbox Water). Sinds eind 
2019 oproep ter stimulering invullen scan via leden  
BO Akkerbouw en Agrodis. Krijgt vervolg met  
verplichting invullen scan in VVAK-certificering en 

‘campagne’ gericht op verdere bewustwording over 
mogelijkheden emissiereductie via drift, vanaf erf en 
vanaf perceel.

Bij inventarisaties in voorjaar 2019 inzicht verkregen  
in beschikbaarheid, (kennis)lacunes, kritische punten 
en blokkades bruikbaarheid bij Beslissingsonder- 
steunende systemen (BOS’en). Met Netwerk- 
bijeenkomst Plantgezondheid (BO Akkerbouw met 
Regiebureau POP en TKI’s Agro & Food en Tuinbouw  
& Uitgangsmaterialen) in najaar 2020 meer overzicht 
van lopende projecten. BOS’en verder te ontwikkelen 
als onderdeel van PPS Integrale aanpak voor akker-
bouw op zand (start voorjaar 2020).

Diverse projecten precisielandbouw in uitvoering  
(deels met betrokkenheid BO-leden); betreft enkele 
honderden akkerbouwers en duizenden hectares.

Meerdere projecten gericht op (verlagen) milieu- 
impact lopen, onder meer PPS Milieu-indicator  
gewasbescherming.

Precisielandbouw en vergroening 
middelenpakket

INZET
Vermindering milieu-impact met op maat toediening van gewasbeschermingsmiddelen door toepassing  
van precisielandbouwmethoden en met vergroening van het middelenpakket.

http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/media/44587/11203728-004-BGS-0002_v01-Landelijk-Meetnet-Gewasbeschermingsmiddelen-Land-en-Tuinbouw-DEF.pdf
http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/media/44587/11203728-004-BGS-0002_v01-Landelijk-Meetnet-Gewasbeschermingsmiddelen-Land-en-Tuinbouw-DEF.pdf
https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2019/09/Complete-presentatie-Landelijke-demodag-driftreducerende-technieken.pdf
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/?page_id=787
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/?page_id=787
http://www.toolboxwater.nl/
https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2019/11/191122-Aan-de-slag-met-de-Erfemissiescan.pdf
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Integrale-aanpak-gewasbescherming-voor-de-akkerbouw-op-zand.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Integrale-aanpak-gewasbescherming-voor-de-akkerbouw-op-zand.htm
https://www.wur.nl/nl/project/Milieu-indicator-gewasbescherming-1.htm
https://www.wur.nl/nl/project/Milieu-indicator-gewasbescherming-1.htm


5

In 2019 (kennis)hiaten en kritische punten in beeld gebracht omtrent 
‘groene’ middelen. De werkgroep Versnelling Toelating Groene Gewas-
beschermingsmiddelen beveelt aan om voor werkzame stoffen en  
middelen van natuurlijke oorsprong toelatingsprocedures te vereen- 
voudigen en versnellen en om meer ruimte te bieden aan experimenten.

De (kennis)hiaten zijn deels vertaald in reeks van onderzoeken van  
BO Akkerbouw gericht op effectiviteit ‘low risk’ middelen op bestrijding 
van aantal ziekten en plagen.

In het voorjaar van 2020 start BO Akkerbouw met Artemis praktijkpilots 
Biologische buffering, waarbij het streven is om middels systeeminzet 
biocontrol en biostimulanten de inzet van chemische middelen te  
beperken.

In opdracht van BO Akkerbouw is in 2019 onderzoek gedaan naar 
alternatieven voor de loofdoding bij aardappelen na verbod op gebruik 
Reglone.

BO Akkerbouw participeert in onderzoek naar duurzame onkruid- 
beheersing en in werkgroep Glyfosaat die alternatieven onderzoekt  
voor gebruik glyfosaat bij groenbemesters. Voorts laat BO Akkerbouw 
onderzoek verrichten naar alternatieve bestrijdingsmethoden voor  
Duist in granen.

BO Akkerbouw vormt samen met enkele BO-leden Taskforce Kiem- 
remming. Bij aanstaand verbod op gebruik kiemremmer Chloor- 
propham, zet Taskforce zich in voor zodanig oplossen problematiek  
met alle betrokken partijen dat levering, verwerking en export van de 
volledige oogst van consumptieaardappelen van 2020 mogelijk is.  
Focus ligt daarbij op alternatieve kiemremmers, een protocol voor  
reiniging van bewaarschuren en een tijdelijke MRL.

KRITISCHE PUNTEN

Verboden op specifieke gewasbeschermingsmiddelen resulteren  
in toename gebruik andere middelen en daardoor (veel) hogere  
milieulast. 
Actie: blijven pleiten voor (behoud) rationaliteit in maatschappelijk debat  
en voor wetenschap als basis voor procedures toelatingen.

Proeven en demonstraties bevestigen eerder beeld dat drift  
reducerende technieken werkzaamheid diverse middelen negatief 
beïnvloedt, o.m. door suboptimale druppelgrootte. 
Actie: vervolg geven aan demonstratieproject driftreducerende technieken; 
resultaten breed verspreiden.

Verharding en verdere polarisatie in politiek en maatschappelijk  
debat over gebruik chemische middelen die voor (huidige, gangbare) 
teeltsysteem essentiële functie hebben, en waarvoor geschikt  
alternatief ontbreekt. 
Actie: blijven pleiten voor (behoud) rationaliteit in maatschappelijk debat 
en voor wetenschap als basis voor procedures toelatingen.

Flink aantal groene middelen in ‘pijplijn’ van toelating. Proces gaat 
echter (veel te) traag en regelgeving maakt toelating moeilijk. Heeft  
alle aandacht, maar snel meer (nieuwe) groene middelen nodig nu 
pakket beschikbare chemische middelen steeds verder uitdunt. 
Actie: divers onderzoek loopt naar gebruik alternatieve methoden en low  
risk middelen en blijven pleiten voor versnelling procedures.

Bij aantal stoffen is geen goed beeld van de mate van norm- 
overschrijding te verkrijgen. 
Actie: nader onderzoek nodig.

https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2020/01/200106-Persbericht-loofdoding-DEF-XZ.pdf
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19193-2/
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/19193-2/
https://delphy.nl/news/duist-in-het-oldambt/
https://delphy.nl/news/duist-in-het-oldambt/
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STATUS

Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw is in ontwikkeling 
met PPS-project, waarin naast BO Akkerbouw WNF, 
provincie Groningen en Rabobank participeren.  
Er vindt wetenschappelijke toets plaats van potentiële 
KPI’s als opmaat voor ontwikkeling verdienmodellen.

Voorjaar 2020 gaat PPS Robuust telen met bio- 
diversiteit van start. Het PPS-project Functionele  
Agro Biodiversiteit startte in 2019.

BO Akkerbouw is onder meer met genoemde projecten 
en met diverse projecten van BO-leden actief partner 
van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

    

Speerpunt versterken biodiversiteit
INZET
Bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en actief medevormgever zijn van een aantrekkelijk  
landschap.

KRITISCH PUNT

Bestaande wet- en regel- 
geving staan snelle resultaten  
in de weg met ontwikkelingen 
op terrein van biodiversiteit. 
Onder meer als het gaat om  
de toelating van middelen  
die (herstel van) biologische 
buffering bevorderen, zoals 
biocontrol en biostimulanten. 
Gewenste beleidsaanpassingen 
mee te nemen in werkgroep 
Coherente wetgeving bij  
Deltaplan.
Actie: gewenste beleids- 
aanpassingen mee te nemen in 
lobby en ook bij werkgroep  
Coherente wetgeving van het  
Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/2019/12/20191124-Korte-basispresentatie-Biodiversiteitsmonitor-Akkerbouw.pdf
https://topsectortu.nl/nl/fab-integratie-van-natuurlijke-plaagbestrijding-en-doeltreffende-diversificatie-plantaardige
https://topsectortu.nl/nl/fab-integratie-van-natuurlijke-plaagbestrijding-en-doeltreffende-diversificatie-plantaardige
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/partner/brancheorganisatie-akkerbouw/
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/partner/brancheorganisatie-akkerbouw/
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STATUS

Programma Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) is 
gereed; enkele honderden akkerbouwers lieten zich  
al vrijwillig certificeren.

BO Akkerbouw participeert in PPS Milieu-indicator 
gewasbescherming. De indicator gaat onder meer  
op integrale manier effecten van toegepaste gewas- 
beschermingsmiddelen beschrijven op zoveel  
mogelijk impacts op milieu en biodiversiteit.

Een inventarisatie in 2019 van monitoringsresultaten 
van residuen op akkerbouwproducten wijst uit dat  
de risicobeheersing goed op orde is. Er is slechts  
sporadisch sprake van een MRL-overschrijding en 
daarop volgende vereiste terugroepactie.

Door verbod op gebruik Chloorpropham bij  
consumptieaardappelen van oogst 2020 en later  
zijn bij dit product extra maatregelen vereist en in  
werking gezet door BO Akkerbouw en haar leden.

KRITISCHE PUNTEN

DAB is nog geen onderdeel  
van leveringsvoorwaarden  
bij een van de akkerbouw- 
producten. 
Actie: adresseren bij strategische  
heroriëntatie VVAK.

Door verboden op (veel)  
gebruikte middelen in teelt  
of vervolgproces (o.m. kiem-
remming met Chloorpropham) 
en bij toenemende introductie 
van nieuwe middelen (groene 
middelen en biostimulanten)  
zijn nieuwe MRL’s en te  
analyseren stoffen een  
aandachtspunt. 
Actie: adresseren bij monitorings- 
plannen afnemers akkerbouw- 
producten.

Mogelijke verankering van  
ambitie ‘nagenoeg zonder 
residu’ in (nationale) wetgeving 
kan (op termijn) leiden tot forse 
inbreuk op handelsstromen  
en logistiek. 
Actie: aandachtspunt bij vertaling 
ambitie in Europees en nationaal 
beleid.

Milieuprestaties inzichtelijk maken 
voor de markt

INZET
Duurzaamheidsinspanningen en impact ervan concreet maken.

https://www.wur.nl/nl/project/Milieu-indicator-gewasbescherming-1.htm
https://www.wur.nl/nl/project/Milieu-indicator-gewasbescherming-1.htm

