
 

   

Workshops PlantgezondheidEvent 2016 
 
Donderdag 10 maart 
 
1. Plantweerbaarheid 2.0: leren van de levende natuur 
Bij het ontwikkelen van concepten voor weerbare plantsystemen in de glastuinbouw wor-
den de eerste resultaten zichtbaar. Maar waar kunnen we de potentie van planten nog be-
ter benutten als het gaat om veerkracht tegen ziekten en plagen? In deze workshop ver-
kennen we vanuit een ecologische insteek nieuwe inzichten gaan we leren van de levende 
natuur. 
 
Door: Jantineke Hofland-Zijlstra (Gewasgezondheid, Bodem en Water, Wageningen UR 
Glastuinbouw) 
 
2. Systeembenadering als basis voor vergroening 
De glastuinbouw loopt voorop in de geïntegreerde gewasbescherming, ofwel IPM (Integra-
ted Pest Management). Dit is een complex systeem van het toepassen van preventieve 
maatregelen waaronder weerbare gewassen, niet-chemische maatregelen op basis van mo-
nitoring, inzetten van biologie en gewasbescherming waarbij emissie naar het milieu zo-
veel mogelijk wordt voorkomen. Het IPM systeem is echter nog niet sluitend en is risico 
verhogend. Daar waar een ziekte of plaag uit de hand loopt moet kunnen worden gecorri-
geerd om oogstzekerheid en kwaliteit te borgen. Met de juiste correctiemiddelen durft de 
teler meer risico te nemen in innovatie van het IPM systeem. Een goed IPM systeem met 
voldoende correctiemogelijkheden leidt sneller tot inzetten van laag-risico middelen en 
naar een duurzame teelt. Is het mogelijk om een systeembenadering op te nemen in het 
toelatingsproces van middelen? In een dergelijk systeem dient enerzijds de geïntegreerde 
teelt te worden geborgd en anderzijds de inzet van correctiemiddelen onder strenge con-
dities te worden toegestaan om op systeemniveau winst te boeken voor mens, dier en mili-
eu. Denk tijdens deze interactieve workshop mee over wat systeembenadering voor uw 
bedrijf kan betekenen en hoe dit verder uitgewerkt moet gaan worden voor de glastuin-
bouw en zomerbloementeelt! 
 
Door: Helma Verberkt (beleidsspecialist Plantgezondheid, LTO Glaskracht Nederland) en 
Johanneke Wingelaar (beleidsspecialist NVWA) 
 
3. Alternatieven voor neonicotinoïden 
Het gebruik van neonicotinoïden tegen plantzuigende insecten staat zwaar onder druk, 
zowel vanuit de politiek als vanuit de afnemers van glastuinbouwproducten. Een verbod op 
deze groep van insecticiden geeft meer problemen met wittevlieg, bladluis, wolluis, 
schildluis, wantsen en cicaden. In deze workshop wordt een aantal alternatieve mogelijk-
heden voor bestrijding gepresenteerd met voorbeelden vanuit het onderzoek en de prak-
tijk. Verder willen we in een interactieve brainstorm nadenken over toekomstige richtin-
gen in onderzoek. 
 
Door: Marjolein Kruidhof (Gewasgezondheid, Bodem en Water, Wageningen UR Glastuin-
bouw) 
 
 
 
 



 

   

4. Diagnostiek & detectie  
In deze workshop is aandacht voor de vele mogelijkheden die detectie vandaag de dag 
biedt. Naast de verschillende apparaten en methodieken komen ook voorbeelden aan bod 
die in de praktijk worden gebruikt. In een korte demonstratie wordt een on-site methode 
life gedemonstreerd. De workshop wordt afgesloten met een discussie: waar in de praktijk 
is behoefte aan verbetering van diagnostiek/detectie? 
 
Door: Peter Bonants en Willem Stol (Biointeracties en Plantgezondheid, Wageningen UR) 
 
5. Fusarium; een ziekteverwekker voor vele gewassen 
Vrijwel alle gewassen zijn in meer of mindere mate gevoelig voor de schimmel fusarium. 
Op dit moment is er in de tuinbouw veel aandacht voor Fusarium oxysporum, waarvan 
meer dan 100 verschillende pathotypen bekend zijn. Een voorbeeld is fusarium in sla, 
waardoor gedurende de zomermaanden geen sla kan worden geteeld. 
Daarnaast spelen F. solani en F. proliferatum b.v. ook een rol in amaryllis. Deze schimmel 
overleeft meerdere jaren in de bodem en kan ook via zaad of bol worden overgebracht. Er 
zijn nu onvoldoende middelen voor bestrijding beschikbaar en een deel van de beschikbare 
middelen komen op termijn te vervallen. Schoon uitgangsmateriaal (zaad, bol én grond) 
vormt dan ook een belangrijke voorwaarde voor een duurzame teelt. Verlaging van de in-
fectiedruk, verhoging van de weerstand van de plant én aanpassingen in de teelt vormen 
de pijlers, waarmee de ziekten beheerst kunnen worden. 
Via bestudering van de levenscyclus van de schimmel, identificatie en snelle detectie, 
vroege signalering van zieke planten, resistentieveredeling en gewasbeschermingsonder-
zoek draagt Wageningen UR bij aan oplossingen van fusarium ziekten in land en tuinbouw 
gewassen. 
 
Door: André van der Wurff (Gewasgezondheid, Bodem en Water, Wageningen UR Glastuin-
bouw) 
 
6. Best practices plaagbestrijding in de sierteelt 
Trips, wittevlieg en wol- en schildluis zijn hardnekkige plagen in de sierteelt. Hoewel de 
aanpak per gewas enorm verschilt, wordt in deze workshop een poging gedaan om per 
plaag de ‘best practices’ voor bestrijding te presenteren op basis van de meest recente 
onderzoeksresultaten en ervaringen uit de praktijk. De nadruk ligt op biologische bestrij-
ding met een zo beperkt mogelijk inzet van pesticiden. Verder komen de knelpunten en 
mogelijke oplossingen aan bod bij integratie van maatregelen voor ziekte- en plaagbestrij-
ding. 
 
Door: Gerben Messelink (Gewasgezondheid, Bodem en Water, Wageningen UR Glastuin-
bouw) 
 
7. Bedreigingen aanpakken door goed hygiënebeleid 
Het afgelopen jaar zijn wij in de glastuinbouw geconfronteerd met een toename van ziek-
ten en plagen. Oorzaken zijn niet altijd te geven, maar doordat wij in een internationale 
markt opereren is het risico op nieuwe ziekten en plagen groot. Van belang is deze te 
voorkomen dan wel verdere verspreiding tegen te gaan. In deze interactieve workshop 
wordt ingegaan op een aantal bedreigingen en hoe deze met een goed hygiënebeleid, aan-
dacht voor teelwisseling en biociden kan worden aangepakt.  
 
Door: Dirk Bakker (directeur Van Iperen/Agrodis) en Daan van Empel (WaterspecialistLTO 
Glaskracht Nederland) 


