
the total feed business 

Licentie verlenging teelt 
07-02-2019 Heelweg 
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Programma 
• 13:30 Opening door dagvoorzitter 

– Jasper Rijntjes/Martin Vrijkorte/Erik Trompert 

 

• 13:40 – 14:10 Veranderende wet en regelgeving op het boerenbedrijf 

– Gerrit Bossink/Maurioce Severt 

 

• 14:10– 14:45 Corteva, toelatingsbeleid & innovaties  GBM 

– Wobbe van der Veen 

 

• 14:45 – 15:00 Pauze 

 

• 15:00 – 15:45 Actualiteiten teelt gras en mais  

– Paul Hannink/Marcel klein Braskamp 

 

• 15:45 – 16:30 GBM gras en mais  

– Rens-Willem Bloemendaal 

 

• 16:30 Einde 
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Focus op ruwvoer!  
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De Terra+ Cirkel 
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De Terra+ aanpak 

• Ruwvoer team 

– Samenwerking met innovatiemanager/ 
teeltspecialisten/ melkveespecialisten/     
dealers /loonwerkers/ 

 

• Unieke producten 

– SiloSolve FC inkuilmiddel 

– GroGrass  / GroMaize Meststoffen 

– TopGrass  / Topcover zaden 

 

• Unieke hulpmiddelen 

– Kuilculator  

– Melkefficiënt 

– Terra+ bemestingplanner en -advies 
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the total feed business 

Veranderde wetgeving in de melkveehouderij 
en de gevolgen voor de ruwvoerteelt 
Licentiebijeenkomst febr 2019 
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Nieuwe uitdagingen 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Boerderij 6 december 2018 
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Streefbeeld melkveehouderij 2025  2040 

1. Maximaal 35 % eiwitbehoefte aankoop buiten regio 

2. Buurtcontract: lokale kringlopen van ruwvoer en mest 

3. Huiskavel met gras (maximaal 10mk/ha) 

4. Krachtvoer / Bijproducten (CO2 print omlaag) 

 

* Meerdere Duurzame zuivelstromen 
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> 50 % gaat over ruwvoerteelt 
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Dashboard Milieu en Klimaat / Kringloopwijzer melkvee 
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Het belang van de kringloopwijzer 

• Managementtool voor betere benutting van mineralen 
• Achteraf inzicht in mineralenkringloop 
• Koemodel staat centraal in opbrengstbepaling 
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54% van de bedrijven voldoet aan de norm van minimaal  65% 
eigen eiwit (incl. buuraankoop) Teeltjaar 2016 / 2017 
 
 27% zit daar heel dicht bij 

Bron VKA 2015 - 2017 
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Kg melk per ha 

gemiddelde 25% laagste 25% hoogste

Koplopers, volgers en achterblijvers 

Het aandeel eigen eiwit bij de extensieve bedrijven met de score ‘laag’ is gelijk aan die bij 
de intensieve bedrijven met de score ‘hoog’ 
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Eiwit eigen teelt + ‘buurt’ 
aankoop 

25% laagste gemiddelde 
25% 

hoogste 

Grasopbrengst: 

     Droge stof (kg per ha) 10.030 10.770 11.450 

     Stikstof (kg per ha) 272 291 311 

VEM gras (per kg ds) 979 976 977 

RE gras (gr per kg ds) 170 169 169 

Bemesting grasland: 

     Dierlijke mest (kg N per ha) 257 257 254 

     Kunstmest (kg N per ha) 156 153 151 

Stikstof overschot bodem (kg per ha) 125 109 91 

Graslandopbrengst maakt het verschil! 
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• Verhogen grasopbrengst ( Teelt, Onkruiddruk, Water) 

 

• Verhogen benutting gras (bemesting, inkuiltechniek, geen Broei in 
ruwvoer, beweiding, zomerstalvoedering, hoge voerefficiëntie 
 

• (Meer )gras en minder maïs telen of aankopen             

 (gras 1,0 - 1,5x hogere RE opbrengst dan maïs) 

 
• Areaal vergroten door: huur, pacht, aankoop, ruil, samenwerking 

 
 

• Andere gewassen (soja, veldbonen, etc.) 
 

Hoe verhogen aandeel eiwit van eigen land? 
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    Gras levert het meeste eiwit op 
Gewas DS % DS Opbrengst Ruw Eiwit 

Winterveldbonen 84 1.870 230 

Zomerveldbonen 84 2.270 260 

Wintererwten 85 1.370 210 

Zomererwten 83 3.620 190 

Lupine 85 1.520 350 

Soja 85 2.060 350 

Gras 45 10.000 175 

Mais 37 15.000 70 

          Resultaten eiwitplatform ForFarmers 2017 

RE Opbrengst 

430 

590 

288 

688 

532 

721 

1.750 

1.050 



the total feed business 

 
Ontwikkelingen in het 6e actieprogramma nitraat  
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    Nitraatconcentraties in het water 
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2019: Graslandvernietiging 

• Zand en Löss grond 
– Scheuren tot 1 sep 

– Herinzaai uiterlijk op 10 sep 

– Scheuren na 10 mei, gras inzaaien verplicht 

– Scheuren na 31 mei (najaar),  

• 50 kg minder N-ruimte 

• Melding bij RVO 

– Geldt voor alle bedrijven 

– Géén graslandvernietingsmonster meer nodig 

– Calamiteitenregeling vervalt  

• Klei en veen 
– In alle gevallen telt dat alleen stikstofbemesting is toegestaan als blijkt 

uit het graslandvernietigingsmonster dat dit noodzakelijk is  
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2019: vanggewas na mais   

• Snijmais op zand- en lössgrond 3 opties 
1. Direct aansluitend en uiterlijk op 1 oktober 

2. Onderzaai van gras ( Rietzwenk tussen rij) 

3. Uiterlijk op 31 oktober een wintergraan telen als hoofdteelt 

 

– Voor optie 1 en 2 geldt vernietigen na 1 feb van het volgende jaar 

– Optie 3 moet uiterlijk 1 oktober zijn gemeld bij RVO 

– Bij mislukte onderzaai een andere optie kiezen, indien praktisch niet 
mogelijk dan aantonen dat wel tijdig onderzaai heeft plaatsgevonden 

 

• Biologische snijmais en overige mais (MKS/CCM) direct 
aansluitend en vóór 31 oktober wintergraan als vanggewas 
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bemesting 

bodem 
conservering 

gewas 

bedrijf 

Consequenties en de kansen 

Verbeteren bodemvruchtbaarheid 

Teeltplan / vruchtwisseling 

Bodembewerking 

Verkaveling 

Afwatering 

 

Investeren in voeropslag  

Focus op inkuilmanagement 

Benutting van gras door het jaar 

Meer weidegang 

 

Bedrijfseigen gebruiksnormen  

Innovatieve meststoffen 

Hogere benutting meststoffen 

Meer transportbewegingen / brandstof 

Toename in precisielandbouw 

Kiezen voor de beste rassen 

Meer grasland en minder mais  

Alternatieve gewassen  

Biodiversiteit 

Gewasbescherming / verzorging 

 

Hogere dierprestaties / efficiency 

Verdere rantsoenoptimalisatie 

Aankoop voer uit de regio van stoppers 

Hogere bewerkingskosten ruwvoer per hectare 
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Belang van ruwvoerteelt neemt verder toe; 
  dit betekent ‘2 puntjes op de i’ 
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Ga eens per jaar met elkaar om tafel   

veehouder
  

Specialist  

Loonwerker 
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Volg de snel veranderde wet- en regelgeving    
op de voet; ForFarmers mestwetspecialisten 
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Programma 
• 13:30 Opening door dagvoorzitter 

– Jasper Rijntjes/Martin Vrijkorte/Erik Trompert 

 

• 13:40 – 14:10 Veranderende wet en regelgeving op het boerenbedrijf 

– Gerrit Bossink/Maurioce Severt 

 

• 14:10– 14:45 Corteva, toelatingsbeleid & innovaties  GBM 

– Wobbe van der Veen 

 

• 14:45 – 15:00 Pauze 

 

• 15:00 – 15:45 Actualiteiten teelt gras en mais  

– Paul Hannink/Marcel klein Braskamp 

 

• 15:45 – 16:30 GBM gras en mais  

– Rens-Willem Bloemendaal 

 

• 16:30 Einde 



Agriculture Division of DowDuPont 

Toelatingsbeleid GBM 



Agriculture Division of DowDuPont 

Crop protection 



Agriculture Division of DowDuPont 



Agriculture Division of DowDuPont 

 Gewasbeschermingsmiddelen behoren 

naast medicijnen tot de meest 

onderzochte stoffen 

 Voor een registratie zijn ± 800 studies 

nodig 

 160.000 stoffen worden getest om 1 

nieuw middel te vinden 

 voor de ontwikkeling van 1 middel is 

11,3 jaar nodig 

 Dit kost ± 286 miljoen euro 

 Verkoop zonder officiele wettelijke 

registratie is niet mogelijk 

Veiligheid en verantwoording 



Agriculture Division of DowDuPont 

Veiligheid en verantwoording 



Agriculture Division of DowDuPont 

Naar een nieuw GBM 

Jaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mio 

euro

Actieve stof Synthese
Produktie kleine 

hoeveelheden

Chemie Productieproces ontwikkeling Productie 66

Formulering Ontwikkeling

Onderzoek
Screening in laboratorium en 

kas

Werking Kleinschalige proeven 65

Ontwikkeling Veldproeven (wereldwijd) Registratie

Afbraak en 

residu
Plant, dier, bodem, water en lucht

Toxicologie Voldoet het middel aan de normen voor mens en dier 69

Eco-

toxicologie

Voldoet het middel aan de normen voor het 

milieu

140.000 stoffen 1 stof 200

Nu 160.000 stoffen nodig en de kosten liggen rond de 286 

miljoen 



Agriculture Division of DowDuPont 

Naar een nieuw GBM 



Agriculture Division of DowDuPont 

Testen op werking:  
Pre-screening and microtesten 

 Pre-screening geeft een eerste indicatie of een stof werkt 

 Microtesten, op bijv. blad ponsjes 

 



Agriculture Division of DowDuPont 

Testen op werking:  
In de kas en wereldwijd op proefvelden 

 In kassen worden de stoffen op 

planten getest  

 Door wereldwijd proefvelden aan 

te leggen wordt er getest onder 

natuurlijke omstandigheden 

 



Agriculture Division of DowDuPont 

Milieu-veiligheid: 
Afbraak in grond, water en de lucht 

 Hoe snel breekt een stof af en waardoor wordt dit beïnvoed? 

 grondsoort, zonlicht, vocht, pH, e.d. 

  Welke afbraakprodukten komen hierbij vrij? 

 Kan de stof inspoelen en eventueel het grondwater bereiken 

 Kan de stof makkelijk van de plant of de bodem 



Agriculture Division of DowDuPont 

Voedselveiligheid:  
afbraak en residue in plant en dier 

 Hoe breekt de stof af in plant en dier? 

 Wat zijn de afbraakprodukten? 

 Hoeveel residu blijft er achter in het gewas en in het 

uiteindelijke voedsel? 

 



Agriculture Division of DowDuPont 

Veiligheid voor mens en dier 

 Hoe gedraagd de stof zich na afbraak? 

 Wat is de acute and chronische toxiciteit? 

 Kan het huid en slijmvliezen irriteren? 

 Is er een effect op de voortplanting? 

 Kunnen misvormingen ontstaan? 

 Kunnen erfelijke eigenschappen beïnvloed 

worden? 

 Zijn er carcinogene eigenschappen? 



Agriculture Division of DowDuPont 

Veiligheid voor de omgeving 

  Wat is het effect op:  

  Waterorganismen 

  Honingbijen 

  Bodemorganismen 

  Vogels en zoogdieren 

  Niet doelwit planten 

  Wat is het effect op het gehele ecosysteem 



Agriculture Division of DowDuPont 

Formulering 

 Een actieve stof is te gebruiken door de 

formulering 

 Moet bij vloeibare middelen goed in 

oplossing blijven en bij vaste middelen niet 

ontmengen 

 Aan de middelen kunnen ook oplosstoffen, 

hechters, uitvloeiers e.d. toegevoegd zijn 



Agriculture Division of DowDuPont 

Toelating Zonaal en Nationaal 



Agriculture Division of DowDuPont 

Toelating Zonaal en Nationaal 



Agriculture Division of DowDuPont 

Toelating Zonaal en Nationaal 



Agriculture Division of DowDuPont 

Nieuw EU-toelatingsbeleid 

• Van Richtlijn 91/414 naar Verordening 1107/2009 

• Vrees in 2008: 

 



Agriculture Division of DowDuPont 
48 

In EU meer nadruk op gevaar in 
plaats van risico 

 
 



Agriculture Division of DowDuPont 
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In EU meer nadruk op gevaar in 
plaats van risico 

 
 

Risico = Gevaar x Blootstelling 
 



Agriculture Division of DowDuPont 

Gevolgen Europees toelatingsbeleid 



Agriculture Division of DowDuPont 51 

Wetenschap of emotie 



Agriculture Division of DowDuPont 

Samenvatting 

 Wereldvoedselvraagstuk versterkt rol gewasbeschermingsmiddelen 

 Ontwikkeling en toelating middelen: spanning nut versus risico 

 Laagrisico middelen “groene middelen” 

 Zonale toelating leidt niet tot “ideale wereld” 

 Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot het intrekken van toelatingen 

 Check iedere keer het etiket voor mogelijk nieuwe informatie 

 



Agriculture Division of DowDuPont 

Corteva en innovatie 
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Jaarlijks investeren wij 1,2 miljard in 

ontwikkeling gbm en zaaizaden 



Agriculture Division of DowDuPont 

Voor welke gewassen worden middelen 
ontwikkeld? 

Belangrijke gewassen wereldwijd, o.a.: 

 

 Rijst 

 Katoen 

 Soja 

 Maïs 

 Granen 



Agriculture Division of DowDuPont 

ONZE PIJPLIJN 

GEWASBESCHERMING 

• Arylex™  

• Zorvec™  

• Closer 

• Spinetoram 

• Belem 0,8GR 
 

• Inatreq™ 

• Rinskor™  

• Zorvec™  uitbr. 

• Zaadbehandeling 

•Lumiposa 
 

• Fungicides 1-5 

• Herbicides 1-2 

• Insecticides 1-5 

• Nematicide 
 

2021-2023 2024  2018-2020 



Agriculture Division of DowDuPont 

Nieuwe ontwikkelingen 



Agriculture Division of DowDuPont 

Nieuwe ontwikkelingen 

Kuhn I-Spray  spuittechniek 



Agriculture Division of DowDuPont 

Nieuwe ontwikkelingen 

• 10% areaal met 

gras/kruidenmengsel 

• Of 20% Gras/klaver 



Agriculture Division of DowDuPont 

Spuiten op bloeiende onkruiden, mag dit? 

Vragen & antwoorden 



Agriculture Division of DowDuPont 

Wat is beste moment voor zuring bestrijding? 

Vragen & antwoorden 



Agriculture Division of DowDuPont 

Wat is het beste moment voor zuring bestrijding? 

1. Groeizaam weer 

Temperatuur tussen 15 en 25°C 

Nachttemperatuur > 5 °C 

Voldoende bodemvocht 

 

 

 

Vragen & antwoorden 



Agriculture Division of DowDuPont 

Proefveld bestrijding ridderzuring (Belgie)  
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15-20 cm blad 30-40 cm blad bloei/afrijping

% zuringbestrijding 

Conclusies proef: 

 Wacht totdat er voldoende blad op zit 

 Liever iets stengels tolereren dan te vroeg spuiten 



Agriculture Division of DowDuPont 

 

veel bladmassa voor het beste resultaat 

Te vroeg Te laat Goed stadium 

Vragen & antwoorden 



Agriculture Division of DowDuPont 

Voor de 

eerste snede 

Tussen snede 1 & 2 en 

snede 2 & 3 minder 

bladvorming 

Na derde snede 

(aug.-okt.) 

                    Beste bestrijdingsmoment  

Beste moment is voor de eerste snede of na de derde  

Vragen & antwoorden 



Agriculture Division of DowDuPont 

Kl. Rozet      Gr. Rozet       Stengel              Bloei              Afrijping 

                                           strekking 

 

Beste moment is volle rozet stadium en begin stengelstrekking 

Assimilaten 

Opslag 

1,5 L TAPIR + 

 0,3 L STARANE TOP 

Vragen & antwoorden 



Agriculture Division of DowDuPont 

Indien kale plekken na bestrijding, dan nog 
doorzaaien nadien 



Agriculture Division of DowDuPont 

Bedankt voor 

de aandacht 
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Programma 
• 13:30 Opening door dagvoorzitter 

– Jasper Rijntjes/Martin Vrijkorte/Erik Trompert 

 

• 13:40 – 14:10 Veranderende wet en regelgeving op het boerenbedrijf 

– Gerrit Bossink/Maurioce Severt 

 

• 14:10– 14:45 Corteva, toelatingsbeleid & innovaties  GBM 

– Wobbe van der Veen 

 

• 14:45 – 15:00 Pauze 

 

• 15:00 – 15:45 Actualiteiten teelt gras en mais  

– Paul Hannink/Marcel klein Braskamp 

 

• 15:45 – 16:30 GBM gras en mais  

– Rens-Willem Bloemendaal 

 

• 16:30 Einde 



the total feed business 

Actualiteiten teelt gras en mais 
Paul Hannink 
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Inhoud 

• Gras 

– Graslandonderhoud 

 

• Mais 

– Vanggewas vernietigen 

– Rassenkeuze 

– Bemesting (opticoat) 

– Vanggewas na mais 
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Terugblik 
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En toen kwam de droogte 
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Veel percelen sterk veronkruid 
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Huidige situatie op veel percelen 



Vanaf maart tijd voor onderhoud! 
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Goed gras bevat 100 VEM/kgds extra! 

Samenstelling slechte 
grasmat 

Aandeel 
% 

VEM Totaal 

Goede grassen 50 1000 500 

Slechte grassen 30 900 270 

Onkruid 20 732 109 

Totaal 879 

Samenstelling goede grasmat 

Goede grassen 90 1000 900 

Slechte grassen 5 900 45 

Onkruid 5 732 36 

Totaal 981 

Verschil 102 vem/kgds 
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Wat levert 100 VEM extra een bedrijf met 
100 koeien op? 
 

 

• Minder dan €10.000 
 

• €10.000 tot €20.000 
 

• Meer dan €20.000 
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Meer melk uit beter ruwvoer 
 

 

• 8,4 kg ds graskuil  * 100 Vem = 840 Vem 

 

• 840 VEM = 1,8 KG melk/koe/dag  

 

• Verschil per jaar = 657 kg melk * €0,35= €230 / koe / jaar 

 
 

 

 

Voor een bedrijf met 100 koeien 
€23.000 per jaar! 
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Hoe gaan we hiermee om? 
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Welk ras kies ik? 



82 

Asgaard: 96% van 21,6 ton = 20,7 ton ds 
 
Skandik:  103% van 21,6 ton = 22,2 ton ds 
 
Torres: 98% van 22,7 ton = 22,2 ton ds 
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Skandik aan de top in 2018! 
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SY Skandik 

• FAO 210 215 

 

• Top voederwaarde 

• Landbouwkundig zeer sterk 

• 8,5 voor builenbrandresistentie! 

• Bijzonder droogte resistent 

• Vroege kolfrijpheid  

• Stay green 
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Opticoat stimuleert wortelgroei 

 

 
maaiveld 

20 cm onder  
maaiveld 

rijenbemesting 



N-beschikbaarheid uit bodem en 
drijfmest voldoende voor mais 

N aanvulling 
uit KM nodig 

N-beschikbaarheid 
GroMaize Opticoat 

Opticoat een controlled-release meststof 
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Geen N 

Geen K 

63 jaar: Gebreksziektenveld, juni 2016 

Mais heeft geen aanvullende  
stikstof nodig in de jeugdfase 
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Opticoat geeft 300 - 800 kg ds extra opbrengst! 

88 

Drijfmest Rijenbemesting  Ds-opbrengst Zetmeelopbr. KVEM-opbr. 

geen Geen 12,4   4,9 12,3  

35 m3 DRM Geen 19,2  7,1  18,6  

35 m3 DRM 40 N GM 25-0 19,7  7,5 19,5 

35 m3 DRM 40 N GM Opticoat 20,5  7,9  20,4  

Opticoat de maismeststof van morgen! 
1. Geen zoutschade aan de wortels van de jonge plant 
2. Betere benutting en minder uitspoeling  
3. Meer droge stof opbrengst 

Proef 2018: 300kg DS/ha meeropbrengst.  
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2019: vanggewas na mais   

• Snijmais op zand- en lössgrond 3 opties 
1. Direct aansluitend en uiterlijk op 1 oktober 

2. Bijzaai of onderzaai 

3. Uiterlijk op 31 oktober een wintergraan telen als hoofdteelt 

 

– Voor optie 1 en 2 geldt vernietigen na 1 feb van het volgende jaar 

– Optie 3 moet uiterlijk 1 oktober zijn gemeld bij RVO 

– Bij mislukte onderzaai een andere optie kiezen, indien praktisch niet 
mogelijk dan aantonen dat wel tijdig onderzaai heeft plaatsgevonden 

 

• Biologische snijmais en overige mais (MKS/CCM) direct 
aansluitend en vóór 31 oktober wintergraan als vanggewas 
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Als vanggewas na snijmaïs zijn toegestaan: 

• Zaaien direct aansluitend, uiterlijk 1 oktober: 
– Gras 
– Winterrogge 
– Bladkool 
– Bladrammenas 
– Wintertarwe 
– Wintergerst 
– Triticale 
– Japanse Haver 

 
• Deze vanggewassen mogen ook bijgezaaid of ondergezaaid worden. 
• Het vanggewas mag vanaf 1 feb van het opvolgende jaar vernietigd worden. 
• Gras klaver of graskruiden als vanggewas is toegestaan mits: 

– Gras niet belemmerd wordt in de ontwikkeling. 
– minimaal 2/3 van het gewas gras is. 

• LET OP! bij grasinzaai na mais moet er praktisch gezien dus voor 1 okt 
gehakseld worden! 
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Als vanggewas na EKO, suiker, korrel, CCM en 
MKS zijn toegestaan: 
• Zaaien direct aansluitend en uiterlijk  31 oktober: 

– Spelt 

– Triticale 

– Winterrogge 

– Wintertarwe 

– Wintergerst 

 

• Mag ook als hoofdteelt in volgende teeltjaar dienen. 

• Gras valt hier niet onder (dus voor 1 okt. Zaaien) 

• Het vanggewas mag vanaf 1 feb van het opvolgende 
jaar vernietigd worden. 

 



92 

Als hoofdteelt na snijmais zijn toegestaan: 

• Zaaidatum uiterlijk 31 oktober:  

– Spelt 

– Triticale 

– Wintergerst 

– Winterrogge 

– Wintertarwe 

 

• Hoofdteelt houdt in te oogsten gewas 

• Hoeft niet direct aansluitend aan de oogst  

• Melden uiterlijk 1 oktober bij RVO 
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Mogelijkheden zijn legio 

1. Bijzaai 

2. Onderzaai 

3. Nazaai 

4. Wintergewas als hoofdteelt na snijmais 

5. CCM of MKS 

 

 

 

Goed overleg is het halve werk! Spreid risico! 

We bestrijden al 40 jaar succesvol grassen in maïs… 

Doe geen concessies aan de kwaliteit van mais! 
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Bijzaai 
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Bijzaai (in de week van maïszaaien) 

• Voordeel 

+ Kan in 1 werkgang met maiszaaien 

+ Meer capaciteit tov onderzaai 

 

• Nadeel 

– Concurrentie met hoofdgewas significant 

– Meeste beperkingen gewasbescherming 
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Onderzaai 
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Onderzaai   

• Voordeel 

+ Minder concurrentie met hoofdgewas tov bijzaai 

+ Mechanische onkruidbestrijding 

+ Triketone dosering kan hoger tov bijzaai  

 

• Nadeel 

– Beperking duurwerking gewasbescherming 

– Voor opkomst bestrijding niet mogelijk 

– Creëren nieuw zaaibed  
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Nazaai uiterlijk 1 okt 
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Nazaai uiterlijk 1 okt   

• Voordeel 

+ Geen beperkingen gewasbescherming 

+ Grondbewerking na oogst  

+ Minder teelt- en oogstrisico 

 

• Nadeel 

– Kalenderlandbouw, wie kan groeiseizoen voorspellen? 

– Logistiek eind april en eind september 

– Mogelijk concessies kwaliteit mais 
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Beslisboom vanggewas mais op zandgrond 

Vroeg ras & 
Nazaai 

Bijzaai of 
onderzaai 

Hoge 
onkruiddruk 

Hoog & warm 
perceel 

Nat & koud 
perceel 

Scheurgrond 

Gras inzaai! 

Lage 
onkruiddruk 

Hoge 
onkruiddruk 

Lage 
onkruiddruk 

Bijzaai of 
onderzaai 
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Programma 
• 13:30 Opening door dagvoorzitter 

– Jasper Rijntjes/Martin Vrijkorte/Erik Trompert 

 

• 13:40 – 14:10 Veranderende wet en regelgeving op het boerenbedrijf 

– Gerrit Bossink/Maurioce Severt 

 

• 14:10– 14:45 Corteva, toelatingsbeleid & innovaties  GBM 

– Wobbe van der Veen 

 

• 14:45 – 15:00 Pauze 

 

• 15:00 – 15:45 Actualiteiten teelt gras en mais  

– Paul Hannink/Marcel klein Braskamp 

 

• 15:45 – 16:30 GBM gras en mais  

– Rens-Willem Bloemendaal 

 

• 16:30 Einde 



the total feed business 

Actualiteiten gewasbescherming gras en maïs 
Rens-Willem Bloemendaal 
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3 tips 

 

1. Zorg dat de spuit aan de wet en regelgeving 
voldoet 

 

2. Tijd voor graslandonderhoud 

 

3. Maak een plan inzake de maïsstrategie 2019 
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Wetgeving 

• Drukregistratie veldspuit 

• Licentie Adviseren  

• Keuringen  

• Gewasbeschermings monitor 

• Activiteitenbesluit vs. Etiket 

 

 

 

 

 

 
 

• * wanneer minimaal 90% driftreducerende doppen gebruikt worden, is de teeltvrije zone 100 cm en met een  
handmatig aangedreven handgedragen spuit 50 cm. 
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Drukregistratie veldspuit 

• 2019 overgangsjaar 

• 1 jan 2020 verplicht 
– Drukregistratie bevat een druksensor die 

maximaal 0,1 bar afwijkt. 

– Meetbereik van 0 tot 10 bar. 

– Registratie van ten minste 1 uur na de bespuiting. 

– Ten minste 1 waarneming per 10 seconden. 

– Drukregistratie treedt automatisch in werking bij 
bespuiting en kan niet handmatig worden 
bediend. 

– Drukregistratie mag alleen plaatsvinden op 
moment van spuiten. 

– De gegevens moeten in het veld uitleesbaar zijn. 
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Drukregistratie veldspuit 

• Vrijstellingen 
– Luchtondersteuning (Hardi Twin Force) 

– Sleepdoek (Dubex Wave of Wingssprayer) 

– Magnetiseren vloeistof (MagGrow) 

– Spuitdoppen met 90% driftreductie bij meer 
dan 3 bar 

– Verlaagde boomhoogte i.c.m. 25 cm 
dopafstand 

– Verdubbeling van teeltvrije zone 

 
• https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z00364&did=2019D00838  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z00364&did=2019D00838
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Licentie Adviseren 

• Zij die betaalde adviezen of 
betaalde teeltbegeleiding geven 
zijn verplicht per 1 jan 2019 een 
Licentie Adviseren te hebben. 
 

• Regel om de veiligheid en 
betrouwbaarheid van adviezen te 
waarborgen dan wel verdere 
verduurzaming van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen te 
waarborgen. 
 

• Niet verplicht voor loonbedrijven of 
loonspuiters 
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Wat moet er ook alweer gekeurd worden? 



110 

Gewasbeschermingsmonitor 

• Verplicht 

• Vormvrij 

• Verwijzen 

 

• Te downloaden op de 
ForFarmers website 
 

• https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-
en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-
mais.aspx 

 

 

 

https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
https://www.forfarmers.nl/rundvee/melkvee/ruwvoer/aanpak-en-producten-ruwvoer/gewasbescherming-voor-gras-en-mais.aspx
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Activiteitenbesluit vs. Etiket 

• Let op: strengste eis geldt! 

 

• Voorbeeld activiteitenbesluit eist minimaal 75% drift 
reducerende doppen. W6 Etiket Primstar eist 90% 
drift reducerende techniek 

 

• W6 Etiket Primstar: 
Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen, is 
toepassing van dit middel in de teelt van wintergraan (m.u.v. kanariezaad)en 
voedergrasland met een dosis hoger dan 1,5 L/ha, maar met een maximum van 
1,6 L/ha, uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt 
wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90. 
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Vraag van vandaag 

• Hoe vernietig ik mijn vanggewas? 

– Mechanisch 

– Chemisch 

 

• Wanneer vernietig ik mijn vanggewas 

– Zo snel mogelijk 

– Ik oogst eerst nog een snede gras 
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Vernietigen zode & vanggewas 

• Mechanisch 

– Vroeg! 

 

• Chemisch 

– Vanggewas: 

• 2 tot 3 ltr Roundup Ultimate  

• 3 tot 4 ltr Clinic N 

– Zode 

• 3 tot 4 ltr Roundup Ultimate 

• 4 tot 6 ltr Clinic N 

 

– Hoe kweek te bestrijden?  

 

 

 

11
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Vervangers glyfosaat?  

• Nonaanzuur of 

• Pelargonzuur 

• Maleïne hydrazine 

 

• Vaak combinatie 

• Bijv. Ultima 

• Geen brede toelating! 
 

• www.milieumeetlat.nl 

 

http://www.milieumeetlat.nl/
http://www.milieumeetlat.nl/
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Gewasbescherming grasland  

11
6 

 

• Middelen 

 

• Advies 2019: 

– Voor opkomst 

– <1 grasland 

– >1 grasland 

– Ridderzuring bestrijding 

– Grasland met klaver 

 

 

 



Hoe zat het ook alweer? 

• Wanneer kan er gespoten 
worden? 

– Bij groeizaam weer 

 

• Wanneer is doorzaai veilig?  

– 14 dagen na spuiten 

 

• Hoe kweek te bestrijden? 

– Glyfosaat 
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Veel percelen sterk veronkruid 
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Belangrijkste middelen grasland 2019 

11
9 

 
Middel Max dosering 

ETIKET  (per ha) 
Aantal 
toepassingen 

Periode Veiligheidstermij
n 

Tapir 1,5 L 1 Jaarrond 7 dagen 

Primus 99ml 1 Jaarrond 7 dagen 

Cirran 3,5 L 1 Jaarrond 
(excl. Gbg en 
1e jrs) 

14 dagen 

Jepolinex Pro 1,5 L 1 Jaarrond 
(excl. Gbg en 
1e jrs) 

7 dagen 

Starane Top 0,6 L 1 Jaarrond 7 dagen 

Buttress 4,5 L 1 Jaarrond 14 dagen 

Harmony SX 45 gram 1 Jaarrond 14 dagen 

AZ 500 0,1 L 1 maart- mei 
sept- nov  

Nvt 
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Tapir 
  
• 1 Tapir= 1 Primstar + 0,8 Lontrel 

• florasulam 2,5gr/L + fluroxypyr 144 gr/L 
+ clopyralid 80gr/L 

• Vervanger van Primstar 

 

• Advies 1,25L Tapir + 1,5L Cirran, 
breedste mix 

 

12
0 

Toepassings- 

gebied 

Te bestrijden organisme Dosering (middel) per 

toepassing  

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus 

Veiligheidstermijn in 

dagen of uiterst 

gewasstadium waarop 

toegepast mag worden 

voedergrasland Breedbladige onkruiden 1,5 L/ha 1 per 12 maanden 7 dagen tussen 

toepassing en maaien 

en/of beweiden 
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Tapir 

12
1 
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Tapir 
Primstar Tapir 

Akkerdistel + +++ 

Boterbloem +++ +++ 

Brandnetel, grote +(+) +(+) 

Brandnetel, kleine +(+) ++ 

Fioringgras - - 

Ganzevoet + + 

Herderstasje +++ +++ 

Herfstleeuwetand +++ +++ 

Hondsdraf + + 

Hoornbloem +++ +++ 

Jacobskruidkruid +(+) ++ 

Kamille +++ +++ 

Klaver +++ +++ 

Kleefkruid +++ +++ 

Klein kruidkruid +++ +++ 

Kweek - - 

Maddeliefje +++ +++ 

Muur +++ +++ 

Ooievaarsbek + + 

Paardenbloem +++ +++ 

Paarse dovenetel + + 

Ridderzuring +++ +++ 

Straatgras - - 

Varkensgras +++ +++ 

Weegbree + + 

Wikke +++ ++ 

Zwaluwtong ++(+) +++ 
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Cirran 

• 315 g/l MCPA + 360 g/l 2,4-D 

• Combineert de kwaliteiten van MCPA 
en 2,4-D 

 

• Zeer goede werking op de 
voornaamste weide-onkruiden 

• Niet in eerste jaars grasland  

• Niet tussen 1 september en 1 maart 
in grondwaterbeschermingsgebieden 

 

• Etiket maximale dosering  3,5ltr/ha 

• Veiligheidstermijn 14 dagen 

 

 

12
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Jepolinex Pro 

12
5 

• 660 g/l MCPA + 90 g/l 
dicamba 

 

• 1e jaars grasland 

• Breedbladige 
onkruiden 

 

• Max 1,5ltr/ha 

• Veiligheidstermijn 7 
dagen 
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Starane Top 

• Starane Top = 333 gr/ltr fluroxypyr 

– duurzame formulering o.b.v. plantaardige 
oplosmiddelen,  

– is veiliger is voor gebruiker en milieu 

– Toelating in o.a grasland en maïs 

 

– Goede werking op zuring 

 

– max 0,6 ltr per ha 

– Veiligheidstermijn 7 dagen 

 
12
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Harmony SX 

• = 50% thifensulfuron-methyl 

• Toelating in grasland en maïs 

 

• Grasland, van minstens 1 jaar: 

– 30 gram per ha 

• ridderzuring, boterbloem, klein 
kruiskruid, zwaluwtong 

• selectief voor witte klaver en 
paardebloem 

 

• Maïs 15 gr per ha: ridderzuring 

 
12
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AZ 500 

• isoxaben. 0,1L/ha  

• Bodemherbicide 

• Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden 

 

• Gevoelige onkruiden zijn o.a. Paarse dovenetel, 
ereprijs, akkerviool, kamille, kruiskruid, veldkers 
herderstasje, paardenbloem, duizendblad, 
pinksterbloem, en zuring uit zaad  

• Veilig voor alle grassen, niet veilig voor klaver! 

 

• Mogelijkheden om VO na grasinzaai 
probleemonkruiden te bestrijden 

• Nadeel: spuitsporen in pas ingezaaid grasland 

 



129 

Buttress 

• 400gr/ltr 2-4DB 

• 2-4DB moet in de plant omgezet worden naar 2-4D 

• Werking zeer traag! 

 

• Selectief voor klaver/luzerne 

 

• Max. 4,5ltr/ha 

• Veiligheidstermijn 14 dagen 

 

• Toepassen in combinatie met Basagran  

– Of  in het najaar met Harmony SX 

– Of maatwerk met een ‘snufje’ Cirran 

 

 
12
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Buttress en Cirran tot 14% effectiever in grasklaver 

Spuitdatum: 25-5, beoordeling: 27-7 Bron: Giesen Agro Research 
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Advies gewasbescherming voedergrasland 2019 
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Onkruidbestrijding grasland 2019 

• Voor opkomst 

– 0,1L AZ 500 

 

• Onkruidbestrijding 1e jaars grasland  

– 1L Tapir + 1,0L Jepolinex Pro  

 

• Onkruidbestrijding bestaand grasland 

– 1,25L Tapir + 1,5L Cirran 

 

• Muurbestrijding vroeg in voorjaar 

– 99ml Primus 

 
13
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Ridderzuring kan voor de 1e snede of in het najaar 
 

• Voor de 1e snede op volle rozet bij 
groeizame omstandigheden 

– 1,25L Tapir + 0,3L Starane Top 

 

• Of in het najaar 

– 30 gram Harmony SX 

 

 

• Bestrijding in najaar veelal 
effectiever! 

 13
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Grasland met klaver 

 
• 4,0L Buttress  

– + 1 – 1,5L Basagran bij muur 
– + max. 25 gram Harmony SX in najaar 

 
• +Bij zeer grote onkruiddruk: 

– + 0,25L Cirran bij grote klaver 
– (+ 0,5L Cirran bij kleine klaver) 

 
• Cirran toevoegen is niet altijd veilig! 

Maatwerk! 
• Harmony SX is niet veilig voor rode klaver! 

 

13
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Werkingsspectrum grassenmiddelen 

Primus Tapir Starane Top Jepolinex Pro Cirran Harmony SX AZ500 Buttress Basagran Glyfosaat
Akkerdistel + +++ - ++ ++ (+) - +(+) - ++

Boterbloem +++ +++ + ++(+) +++ +++ - ++(+) - +++

Brandnetel, grote ++ +(+) +++ +(+) +(+) - +(+) ++ +

Brandnetel, kleine +++ ++ ++ +(+) +(+) ++ ++ ++ +

Fioringgras - - - - - - - - - +++

Ganzevoet - + + +++ +++ + ++ +++ + +++

Herderstasje +++ +++ + +++ +++ ++ +++ +++ ++ +++

Herfstleeuwetand +++ +++ + ++ ++ +

Hondsdraf - + + ++ +++ +++

Hoornbloem +++ +++ ++ + + +++

Jacobskruidkruid +(+) ++ (+) ++ ++ +++ - (+)

Kamille +++ +++ -/+ -/+ -/+ ++ +++ - ++ +++

Klaver +++ +++ +++ ++ ++ -/+ ++ - + ++

Kleefkruid +++ +++ +++ - - (+) - +(+) ++ +++

Klein kruidkruid +++ +++ + + +(+) +++ ++ +(+) +++ +++

Kweek - - - - - - - - - +++

Maddeliefje -/+ +++ +++ +++ +++ - +(+) +++

Muur +++ +++ +++ +(+) -/+ ++ ++ +(+) +++ +++

Ooievaarsbek + + + +++ +(+) ++ - ++ +++

Paardenbloem +++ +++ ++ +++ +++ + ++ +(+) - ++

Paarse dovenetel - + +(+) +(+) +(+) + +++ + ++

Ridderzuring +(+) +++ +++ ++ + +++ ++ +(+) - +++

Straatgras - - - - - - - - - +++

Varkensgras + +++ ++ ++(+) + + +(+) +(+) + +++

Weegbree - + + ++(+) +++ - ++(+) + ++

Wikke + ++ +++ + +++ - ++ ++ +++

Zwaluwtong ++ +++ ++(+) ++ + ++ +(+) ++ ++
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Gewasbescherming maïs 

 

• Terugblik 2018 

 

• Ontwikkelingen 

 

• Probleemonkruiden 

 

• Advies 2019 

 

13
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Terugblik mais 2018 
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Ontwikkelingen  

• Akris 
– Op dit moment geen toelating 

 
• Dual Gold en Gardo Gold 

– Geen toelating meer op zandgrond en in GBG 
 

• Zaaizaadontsmettingen 
– Mesurol en Sonido laatste jaar 

 
• Onderzaai ivm uiterlijk 1 oktober zaaien vanggewas 

– Grote gevolgen voor onkruidbestrijding in mais 
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Gladvingergras 

• Vergt aandacht  

• Onderzaai!? 

 

• Gladvingergras kiemt laat 

• Bij oogst is het ‘weg’ 

 

• Voor opkomst beste te bestrijden  

• Na opkomst alleen in 
kiemstadium te bestrijden  

• Slecht te bestrijden icm bijzaai of 
onderzaai 

 
14
0 
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Gladvingergras? 

gladvingergras Europese 
hanenpoot 
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Haagwinde 

 

• Voldoende bladmassa (min. 25cm lang) 

• Goed aan de groei 

 

• 2 behandelingen nodig 

• 2e bespuiting: voldoende hergroei 

 

• Onderbladbespuiting is zeer effectief 

14
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Haagwinde Zwaluwtong 
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Probleemonkruiden en bijzaai of onderzaai 

• Bijzaai 
– Onvoldoende grassenbestrijding 

mogelijk 
– Geen duurwerking mogelijk 

 
• Onderzaai 

– Wel grassenbestrijding mogelijk 
• Digitaria onvoldoende  

– Geen duurwerking mogelijk 
 

• In alle gevallen onderblad bestrijding met 
kart mogelijk 

• Wat worden de nieuwe 
probleemonkruiden? 
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Mogelijke gevolgen bijzaai of onderzaai 

Slechte onkruidbestrijding! 
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Advies gewasbescherming mais 2019 
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GBM Mais strategie 2019 op zand- en lössgrond 

Bijzaai 

Onderzaai 

1,5 – 2,25L Laudis + 0,7L Kart 

1,0 – 1,5 L Calaris + 0,7L Kart 

1,5L – 2,25L Laudis + 0,5 Milagro40 + 0,5L Kart 

1,0 – 1,5L Calaris + 0,5 – 0,75 Milagro40 + 0,5L Kart 

Bij gladvingergras 1,5 – 2,0L Laudis +1,0L Calaris 
+ 0,25 - 0,5L Milagro40 + 0,5L Kart 

Bij gladvingergras 2,25L Laudis + 0,7L Kart 
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GBM Maïs strategie 2019 op zandgrond 

• Bijzaai 
– Milagro 40 of Samson is niet veilig! 
– Bodemherbiciden zijn niet veilig! 
– Bij gladvingergras 2,25L Laudis 

toepassen 
 

• Onderzaai 
– Bodemherbiciden zijn niet veilig! 
– Bij gladvingergras 2,0L Laudis+ 1,0L 

Calaris toepassen 
 

• TCM geen optie 
• Onder blad bestrijding met Kart blijft 

mogelijk 
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GBM Mais strategie 2019 op zandgrond 

Nazaai 

1,0 – 1,5L Calaris + 1,0 Frontier Optima  
+ 0,5 - 0,7 Milagro40 + 0,5L Kart 

1,5L – 2,25L Laudis + 1,0L Frontier Optima  
+ 0,5 Milagro40 + 0,5L Kart 

TBA Vrij 0,15L Capreno + 0,6L Monsoon Active 
+ 1,0L Frontier Optima + 0,5L Robbester  

VO 75 gram Merlin + 1,0L Frontier Optima  

In geval van kamille kan ipv kart 15-20 gram Peak gekozen worden. 
LET OP: Peak (en Casper) mogen maar1x per 3jaar op hetzelfde perceel gespoten 
worden!  
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3 tips 

 

1. Zorg dat de spuit aan de wet en regelgeving voldoet 

 

2. Tijd voor graslandonderhoud 

 

3. Goed overleg is het halve werk inzake de 
maïsstrategie 2019 
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Programma 
• 13:30 Opening door dagvoorzitter 

– Jasper Rijntjes/Martin Vrijkorte/Erik Trompert 

 

• 13:40 – 14:10 Veranderende wet en regelgeving op het boerenbedrijf 

– Gerrit Bossink/Maurioce Severt 

 

• 14:10– 14:45 Corteva, toelatingsbeleid & innovaties  GBM 

– Wobbe van der Veen 

 

• 14:45 – 15:00 Pauze 

 

• 15:00 – 15:45 Actualiteiten teelt gras en mais  

– Paul Hannink/Marcel klein Braskamp 

 

• 15:45 – 16:30 GBM gras en mais  

– Rens-Willem Bloemendaal 

 

• 16:30 Einde 
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