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PPS Het Nieuwe Doen 

in Plantgezondheid 

• Onderzoekprogramma Plantgezondheid → intersectoraal 

• PPS: Publiek, Private Samenwerking 

• Tripartiet: Overheid, kennisinstellingen, bedrijfsleven 

• Financiering overheid 50% : bedrijfsleven 50%  

• Financiering PPS Plantgezondheid Ministerie van 

Economische Zaken in 2015 circa € 3 miljoen 



PPS Het Nieuwe Doen 

in Plantgezondheid 

• Fundamenteel onderzoek meer financiering vanuit 

overheid 85% / bedrijfsleven 15% 

• Experimenteel (praktijkgericht) onderzoek meer 

financiering vanuit bedrijfsleven                                

overheid 25% / bedrijfsleven 75% 

• In 2015: 13 lopende projecten en 14 nieuwe projecten 



Van bedreiging naar kans 

• Van symptoombestrijding naar  

bronoplossing  

• Nagenoeg geen emissie voor behoud effectief 

middelenpakket 

• Marktkansen voor duurzaam geteelde gezonde producten 

• Van gewasbescherming naar Integrale aanpak 

Plantgezondheid 



Van gewasbescherming naar  
integrale aanpak Plantgezondheid 

1. Weerbaar gewas 

2. Robuuste weerbare teeltsystemen 

3. Slimme en innovatieve technologieën 

4. Effectief duurzaam middelen en 

maatregelen pakket  

 

5. Systeemintegratie 



Lopend onderzoek  

Plantgezondheid Glastuinbouw 

• Ontwikkeling diagnostiek plantenziekten Q en K 

• Signaalstoffen voor insectenbeheersing (o.a. wittevlieg, 

motten) 

• Ontwikkeling van microbiologische bestrijdingsmiddelen 

voor plagen, ziekten en plantpathogene nematoden 

• Verhoging plantweerbaarheid tegen plagen met 

entomopathogene schimmels (EPF) 

• Standing Army 



Lopend onderzoek  

Plantgezondheid Glastuinbouw 

• Detectie van insectenhaarden op basis van geuren en/of 

vision technologie 

• Groene gewasbescherming heeft toekomst 

• Met CATT maken wij producten duurzaam plaagvrij  

• Duurzame bladluisbeheersing onder glas 



Nieuw onderzoek  

Plantgezondheid Glastuinbouw 

• Inzicht en Zichtbaar Weerbaar: Meetmethoden nodig voor 

teeltzeker weerbaar telen 

• Nieuwe aanpak voor bestrijden van bacteriële 

plantenziekten veroorzakers in diverse gewassen 

• Green Challenges voor de geïntegreerde (glas)tuinbouw. 

• Systeemaanpak vruchtrot voor gezonde vruchten in de 

keten 



Nieuw onderzoek  

Plantgezondheid Glastuinbouw 

• Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de 

glastuinbouw en zomerbloemen 

• Programmeringsstudie Meeldauw 

• Masterplan tripsbestrijding in bloemisterijgewassen 

• Biologische bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt 

onder glas 

• Innovatie van insectenvallen 



Routing 

• Partijen/gewasgroepen/coöperaties kunnen aanhaken 

• Wie betaalt, bepaalt mede de richting ! 

• Deadline indienen van de contracten  = 1 april 2015 

• Per project komt een klankbordgroep bestaande uit de 

financiers van het project 

• Jaarlijks worden de projecten beoordeeld (Go – No Go) 

• Verwachting dat medio april weer een call komt voor 

nieuwe projecten start 2016 



Topconsortium voor Kennis en  
Innovatie (TKI Tuinbouw)  

• Innovatief idee? 

 Passend binnen uitvoeringsagenda Topsector T&U 

 Zelf in willen investeren (in kind en cash) 

• Innovatiemakelaars ondersteunen ondernemers bij het 

opzetten van innovatie-, onderzoek- en valorisatieprojecten 

 Advies, ondersteuning MKB-projecten en PPS-en 

 Verbinden, samenbrengen partijen 

 Informatie- en kennisuitwisseling 

 Aanvullende financieringsmogelijkheden nagaan 

 

• www.topsectortu.nl  

   

http://www.topsectortu.nl/


Consultancy mogelijkheid  

voor calamiteiten 

• In 2015 mogelijkheid voor 10 consultancy aanvragen met 

een maximaal bedrag van € 10.000. 

• Voorwaarde is dat 50% zelf gefinancierd wordt.  

 

• Aanpak problematiek nieuwe organismen bloemisterij 

• Inventarisatie problematiek wolluis in de glasgroenteteelt 

• Aanpak problematiek wortelknobbelaaltje in de 

bloemisterij 

• Verkennen van nieuwe mogelijkheden voor de bestrijding 

van wortelduizendpoot in de glastuinbouw 

• Aanpak Phytophthora in tomaat (lopend) en paprika 

(nieuw) 



Jaarplan Plantgezondheid 
en Milieu 

 Innovatieprogramma Plantgezondheid 

 Actieplan ‘Gezond Gewas, Schoon Water’ 

 Green Deal Groene middelen 

 Toelatingsbeleid siergewassen 

 Harmonisatie Europees toelatingsbeleid 

 Plantgezondheidsregeling 

 Nieuwe middelen, uitbreiding en vrijstellingen 

 Optimale kennisdeling 

 Snelle, interactieve communicatie van en naar telers 



Voor meer informatie 

 
 

 

 

 

 

Helma Verberkt 

06 203 914 77 

hverberkt@ltoglaskracht.nl  

www.ltoglaskracht.nl  

 

 

 

 

 

Dank voor uw aandacht 

http://www.ltoglaskracht.nl/

