
AALTJESWIJZER

Voordelen Handige innovatie: aanwezigheid aaltjes kan bouwplan 
veranderen, mits ruimte daarvoor aanwezig is in bouwplan. 
Biedt ook inzicht in alternatieven voor chemische 
grondontsmetting (bv. Stomen)

Nadelen Op veel bedrijven worden maar weinig gewassen geteeld, 
waardoor te weinig ruimte is voor wijzigen blouwplan. 
Knelpunt is ook vaak dat er veel schadelijke aaltjes zijn bij 
veel gewassen.

Meerkosten  
voor teler

Toepassing 1 x per 4 jaar (in najaar) of 1x per cyclus van 
20-30 jaar teelt hardfruit. Gratis beschikbaar gesteld door 
productschap Akkerbouw (download) Adviseur € 300,-/bedrijf

Schatting 
baten voor 
teler

Besparing grondontsmetting 1x per 4/5 jaar (of per 20-
30 jaar in blijvende teelt): € 1000,- /ha. Vermijden van 
aanzienlijke schade door fout in vruchtwisseling

BODEMSCHAT

Voordelen Gebruiksvriendelijk programma dat leidt tot redelijk 
gemakkelijk uit te voeren maatregelen

Nadelen In blijvend gewas alleen toe te passen voor nieuwe aanplant

Meerkosten  
voor teler

€ 50,- per setje per ha (afh. van homogeniteit bodem 
perceel, frequentie 1x per jaar)

Schatting 
baten voor 
teler

Beregenen: 1 x € 150,- per jaar

Chemisch bestrijden van ziekten 
en plagen kan risico’s met zich  
mee brengen voor bijen. 
U kunt de risico’s verminderen 
door te kiezen voor 
Biologische bestrijding 
(bijbehorende Toolkaart) of Wijs 
middelengebruik (zie bijbehorende 
BeeDealsToolkaart). Waar mogelijk 
is voorkomen natuurlijk beter dan 
genezen. Dat kan door bodem 
en gewas in optimale conditie te 
houden.

Met Bodemschat van Delphy 
krijgt u inzicht in de gezondheid 
van uw bodem. Aan de hand van 
structuurelementen, bodemleven, 
humus en verkruimelbaarheid, 
geeft het praktische tips voor 
duurzame bodemverbetering. 
Dan gaat het bijvoorbeeld over 
het loswoelen van storende lagen 
in de bodem. Toepassing van 
Bodemschat is bij een blijvend 
gewas als peer lastig. Voor nieuwe 
aanplant kan Bodemschat 
informatie opleveren over 
vochtleverend vermogen, pH-
toestand, bemestingsniveau, etc. 
aan de hand waarvan gecorrigeerd 
kan worden.

Preventie van plagen en ziektenToolkaart

De inzet van Aaltjeswijzer kan leiden tot een aangepast 
beheersplan met gebruik van uitgekiende groenbemesters.



In het project Bee Deals werkt een groot aantal ketenpartijen aan de verbetering van de leefomgeving van de bijen. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen 
immers cruciaal in onze voedselvoorziening. Onder begeleiding van CLM en Food4Bees nemen de volgende partijen bijvriendelijke maatregelen: Jumbo, The 
Greenery, Jansen-Dongen, de gemeenten Oss, Deventer, Alphen aan den Rijn, de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, de waterschappen De Dommel, Brabantse 
Delta, Aa en Maas, Rijnland, Stichtse Rijnlanden, Rivierenland, Drents Overijsselse Delta en Scheldestromen, Brabant Water, Dunea, Provincie Brabant, Provincie 
Zuid-Holland,  Stichting Van der Hucht de Beukelaar en de Triodos Foundation.
Kijk voor meer informatie op www.beedeals.nl  en @thebeedeals.  © CLM, september 2017

PLANTSAPMETING

Voordelen Goed uitvoerbaar en levert veel data op

Nadelen Knelpunt is dat er nog te weinig referentiewaarden zijn 
waarop een gedegen advies kan steunen in hardfruit. Voor 
aardbei bestaan wel ijklijnen. 

Meerkosten  
voor teler

Vanaf april tot september 5 -10 x analyses (afhankelijk van 
gewas) van € 20,- = max € 200,-

Schatting 
baten voor 
teler

Mogelijk besparing op schimmelbespuiting. Gerichter 
kunnen bemesten met name Kali-60 of beter nog een 
chloorvrij alternatief.

Met plantsapmetingen bepaalt 
u de vitaliteit van de plant door 
het meten van onder meer Brix 
(suikergehalte), pH (zuurgraad), 
EC (zoutgehalte), nitraatstikstof- 
en kaligehalte, micronutriënten. 
Via bladbemesting kunnen 
eventuele tekorten aangevuld 
worden. Ook kan overbemesting 
worden voorkomen.

http://www.beedeals.nl

