
Gespecialiseerd loonbedrijf bestrijdt aaltjes

Gericht ontsmetten beter voor milieu
Christel Thijssen 
is met zijn 
eenmansloonbedrijf 
gespecialiseerd in 
het ontsmetten van 
grond. Hij is hele 
dagen op pad met zijn 
grondontsmettings-
combinatie. Vandaag 
bestrijdt de in 
Friesland woonachtige 
Brabander aaltjes 
op aardappelland in 
Drenthe.

nat te g ro n d o nts m et ti n g

Natte grondontsmetting (metam natrium) doodt aaltjes als deze geduren-
de hun blootstellingperiode aan een voldoende hoge concentratie actieve 
stof worden blootgesteld. Optimale dodingpercentages worden alleen 
gerealiseerd onder optimale omstandigheden: een optimaal fysiek losse 
bouwvoor, optimale klimatologische omstandigheden tijdens toepassing 
en de periode waarin het middel werkzaam moet zijn. 
Voor een effectieve natte grondontsmetting is de bodemconditie qua 
vochtgehalte en temperatuur doorslaggevend. Voor een goede penetratie 
van de werkzame stof moet de structuur van de grond los en kruimelig 
zijn en moet de grond matig vochtig zijn. De grond mag zeker niet te nat 
zijn. Een vuistregel hiervoor is dat de grond goed bewerkbaar moet zijn 
(dus ook vrij van lange loof- en stroresten en wortelstokken van onkrui-
den) en geschikt om in te zaaien. De bodemtemperaturen, rond één uur 
in de middag gemeten op 15 centimeter diepte, moeten bij voorkeur 
niet lager zijn dan 5 graden en niet hoger dan 20 graden Celsius. Na het 
inbrengen van het middel moet de bovenlaag van de grond goed worden 
geëgaliseerd, verdicht en afgedicht.
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Over de strak aangerolde 
grond ligt hier en daar 
een blauwige ietwat vette 

waas. Het is Monam, het middel 
dat Thijssen gebruikt om aaltjes 
te bestrijden op aardappelland 
voordat lelies de grond in gaan.
Thijssen heeft 21 jaar bij een loon-
werkbedrijf in Noord-Brabant 
gewerkt dat is gespecialiseerd in 
akkerbouw en grove tuinbouw. 
Hij verdiepte zich in de machines 
voor grondontsmetting en zocht 
naar de juiste afstellingen, voor-
dat hij voor zichzelf begon. 

Kosten besparen
In Beilen, op het land van Mar-
tin Hilberts, neemt hij exact 10 
hectare onder handen. Over een 
maand moeten er lelies staan. 
Deze grond was tot nu toe niet van 
Hilberts. Omdat hij aan de aard-
appelen had gezien dat het stuk 
land gevoelig was voor aaltjes, 
besloot hij tot de behandeling, 

zonder overigens eerst te bemon-
steren. Normaal gesproken laat 
hij de kopakkers niet ontsmetten, 
ook niet eens in de vijf jaar, maar 
aangezien hij dit land meerdere 
jaren gaat gebruiken, doet hij het 
in een keer goed. „Een vergun-
ning hoef je niet aan te vragen, 
maar ik heb wel een meldings-
plicht. En na melding kan ik het 
middel ook pas krijgen.”

Hilberts moet de aaltjes be-
strijden, want met onvoldoende 
beworteling treedt er een veel te 
groot kwaliteitsverlies op, en met 
zo’n schade worden zijn lelies 
niet afgenomen. Ook een voor-
deel van wel goed ontsmetten 
noemt Hilberts dat de onkruid-
zaadjes óók kapot gaan. Dus dat 
bespaart hem kosten in onkruid-
bestrijding. „Kostenreductie in 
gewasbescherming is mooi mee-
genomen”, zegt hij.

Alternatieve middelen
„Wat zou het mooi zijn als we al-
leen de schadelijke aaltjes kon-

den bestrijden”, zegt Thijssen. 
Hij weet dat het bodemleven ver-
dwijnt als hij Monam gebruikt. 
Het middel is 15 jaar geleden een 
paar jaar verboden geweest, maar 
het mag inmiddels weer. „Voor 
hoe lang is echter de vraag. Het 
wordt misschien over een aantal 
jaren weer verboden, maar er is 
nog geen goed alternatief.

„Dat wil zeggen”, oppert Thijs-
sen, „de alternatieven zijn nog 
niet goed genoeg. Afrikaantjes 
doen hun werk, maar dat is dan 
eenmalig, want niet dodelijk. 
Grassen en Japanse haver kun-
nen worden ingezet.” Het pro-
bleem bij dit soort alternatieven 
in bijvoorbeeld de aardbeienteelt, 
is dat de eisen van de NAK voor 
export te hoog zijn, of andersom, 
dat de planten daaraan niet meer 
voldoen. Grassen kortklepelen 
en spitten is ook een optie, weet 
Thijssen. Hij doet dat ook regel-
matig voor boeren. Het gas dat 
uit het gras ontstaat doet dan het 
werk en wordt door de biofumi-
gatie (inspitten) in gang gezet. 

Thijssen weet dat er wordt ge-
experimenteerd met nog andere 
alternatieven. Zo is het spoelwa-
ter uit luchtwassers misschien 
geschikt voor het bestrijden van 
de kleine parasieten. 

Overlappende grondscharen
Thijssen gaat op pad met een 
Imants combinatie. Voorwaarde 
was dat er een spitmachine ach-
ter de trekker kwam te hangen. 
De 47SX snelspitter met gladde 
rol is geschikt voor het ontsmet-
ten van grond. Wat Thijssen, sa-
men met een collega-loonwerker 
bedacht, en dat is een van de bij-
zonderheden van zijn machine, is 
dat het goed zou zijn om net voor 

de harkrol ook nog een deel be-
strijdingsmiddel toe te voegen. 

Hoe doet dit omdat Monam 
zeer vluchtig is. Opdat het min-
der gauw verdampt en daardoor 
de nematoden niet op tijd weet te 
bereiken om ze te doden, voegt 
Thijssen dat laatste beetje op het 
laatst toe. De rol zorgt ervoor dat 
de grond goed dichtgelegd zit, dit 
ook om verdamping te voorko-
men. 

De unit bevat grondscharen die 
elkaar overlappen. Elke schaar is 
afzonderlijk aan of uit te zetten, 
waardoor bijvoorbeeld ook een 
halve baan kan worden ontsmet. 
De frontunit heeft een T-jet spuit-
computer waardoor nauwkeurig 
de hoeveelheid gespoten liters en 
oppervlakte worden bijgehouden. 
De spuitcomputer is aangesloten 
op het gps-syteem.

Concentratie
Thijssen is volgens eigen zeggen 
niet scheutig met het ontsmet-
tingsmiddel. „Ik gebruik veel 
minder Monan Cleanstart dan 
de maximaal toegestane norm. 
Ik gebruik in overleg met de boer 
meestal 500 liter per hectare, ter-
wijl ik 750 mag gebruiken. Op die 
manier bespaar ik de bollenteler 
veel middel, en kan hij voor dat 
geld monsters nemen, zeg ik al-
tijd. Door monsters te nemen, 
weet je precies waar de aaltjes 
zich bevinden. In de toekomst kun 
je dan die stukken heel gericht 
ontsmetten met het gps-systeem. 
Dat is beter voor het milieu”, zegt 
Thijssen.

Verder varieert hij in concen-
tratie en diepte. Moet het middel 
alleen in de bovenste 25 centime-
ter of tot 35 centimeter diep? Er 
is wel een minimum aan middel 

voor het efficiënt werkt. Maar bij 
schorseneren bijvoorbeeld kan 
Thijssen volstaan met minder 
dan 300 liter per hectare.

„Het gaat er om de juiste do-
seringen op de juiste diepte te 
injecteren”, zegt de loonwerker. 
„De juiste snelheid, overlap van 
scharen zodat ik de volle breedte 
van het land raak, en het spitten 
op de gewenste diepte”, noemt hij 
belangrijke items. De stellage die 
hij voorop z’n trekker heeft, ont-
wikkelde hij samen met zijn oude 
werkgever al twintig jaar geleden. 
In het zwarte vat gaat 1.000 liter 
zodat de capaciteit redelijk groot 
is, en ik hoef niet steeds tonnen 
te verwisselen en aan te sluiten. 
Ik sluit alleen de slang een keer 
aan en de vaten lopen dan van-
zelf vol.

De flowmeters boven de mo-
torkap van de trekkers zijn goed 
zichtbaar vanachter het stuur. Zo 
ziet Thijssen het onmiddellijk als 
er een dopje zou dichtzitten.

Hoogteverschil
De harkrol achter de trekker, 
heeft tanden met een ingenieuze 
kromming. Ze zijn naar binnen 
toe kromgebogen, zodat de grond 
net iets meer naar buiten wordt 
verdeeld. Op deze wijze ontstaat 
in het land geen hoogteverschil 
waardoor de rol ook de buiten-
kanten van een strook meepakt 
en de grond ook daar goed dicht 
zit.

Voordat Thijssen de weg op 
gaat, trekt hij handschoenen aan, 
ontkoppelt hij de tonnen van de 
tank, maakt de machines schoon 
en verwijdert zoveel mogelijk 
aarde van de scharen, de hark en 
de banden. De koffie bij Hilberts 
staat klaar.
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Thijssen maakt de elkaar overlappende scharen vrij van grond.Als één van de klepjes dicht zit, ziet Thijssen dat vanuit de cabine.

De bosachtige grond vertoont hier en daar scheuren door niveauverschil.De grond ligt goed dicht zodat verdamping nauwelijks mogelijk is.


