
 

   

Workshops PlantgezondheidEvent 2019 
Donderdag 21 maart 
 
 
1. Nieuwe plagen 

Door de klimaatverandering, het wegvallen van chemische middelen en de wereldwijde 
handel in plantmateriaal neemt het aantal invasieve en nieuwe plagen steeds meer 
toe. Ook de glastuinbouw heeft de afgelopen tijd te maken gehad met een toename 
van nieuwe plagen, zoals de Zuidelijke groene stinkwants Nezara viridula, de wants 
Nesidiocoris tenuis en de Japanse bloementrips Thrips setosus. In deze workshop willen 
we uiteenzetten welke nieuwe plagen we nog verder kunnen verwachten en welke 
maatregelen er mogelijk genomen kunnen worden. Dirkjan van der Gaag, werkzaam bij 
het Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA zal ons meenemen in 
de wereld van deze nieuwe bedreigingen voor de glastuinbouw. Aansluitend zal Gerben 
Messelink, werkzaam bij Wageningen University & Research meer specifieker ingaan op 
de huidige nieuwe plagen en de mogelijkheden voor bestrijding. 
 
Door:  Gerben Messelink (Wageningen University & Research) en Jan van Gaag  
  (NVWA) 
 

2. Nieuwe virussen en hun vectoren 
Recent is een relatief nieuw virus vastgesteld op een aantal Duitse tomatenbedrijven 
vlak over de grens bij Venlo. Het gaat hier om het Tomato brown rugose fruit virus 
(ToBRFV) een virus uit de groep van de Tobamovirussen. Tot deze groep van virussen 
behoren bijvoorbeeld ook het tomatenmozaïekvirus, paprikamozaïekvirus, komkommer-
bontvirus, maar ook het Odontoglossom ringspotvirus dat kan voorkomen in orchideeën. 
ToBRFV is in 2014 voor het eerst waargenomen in Israël. In een korte tijd is dit virus 
verder verspreid en weten we dat het is vastgesteld in Jordanië, Mexico en recent in 
Duitsland en Italië. Gezien de eigenschappen van dit virus en de waargenomen ver-
spreiding in een korte tijd is de verwachting dat dit virus in meer landen zal gaan op-
duiken. In deze workshop zullen we verder ingaan op de achtergrond van het virus, 
symptomen, verspreiding en maatregelen om verspreiding te voorkomen of tegen te 
gaan. Naast dit virus, waar recent veel over is bericht, duiken er regelmatig nieuwe vi-
russen op in verschillende gewassen. Kennis van de verspreidingswijze is daarbij van 
het grootste belang om de risico’s van besmetting en verspreiding in te schatten. Met 
die kennis kunnen maatregelen worden ontworpen om verspreiding tegen te gaan en 
problemen worden voorkomen. Virussen kunnen zoals de hierboven beschreven To-
bamovirussen via contact worden verspreid, maar andere plantenvirussen worden spe-
cifiek door vectoren overgebracht. Deze vectoren kunnen wittevliegen, trips of bladlui-
zen zijn, maar ook schimmels zoals poederschurft of de bodemschimmel Olpidium. In 
deze workshop zullen we diverse voorbeelden presenteren en ook ingaan op welke 
nieuwe virussen we eventueel in de toekomst kunnen verwachten in Nederland. Kortom 
plantenvirussen in verschillende gewassen zijn in deze workshop onderwerp van ge-
sprek! 
 
Door:  Ineke Stijger, Martin Verbeek en René van der Vlugt (Wageningen University  
  & Research en Bio-interacties) 

 
3. Schadelijke mijten 

Verschillende soorten schadelijke mijten  zijn in een behoorlijk aantal glastuinbouw-
teelten nog een groot knelpunt. Een vierjarig onderzoeksproject ‘PPS schadelijke mij-
ten’ is in 2015 opgestart. Resultaten uit dit onderzoek zullen beschikbaar komen, waar 



 

   

u uw voordeel mee kunt doen. Want de uitdaging voor ons allemaal is: hoe komen we 
naar een zo optimaal mogelijk beheerssysteem van schadelijke mijten in de grote di-
versiteit aan gewasgroepen? 
  
In deze workshop nemen twee experts op het gebied van mijten u mee in de wonder-
lijke wereld van deze organismen. U krijgt uitleg over welke type mijten er zijn, of er 
al effectieve roofmijten zijn gevonden of dat andere maatregelen mogelijk effectiever 
zijn.  
Bij grote belangstelling voor deze workshop kan deze workshop twee keer worden geor-
ganiseerd, gericht op bloemisterij en gericht op glasgroenteteelt. Als deelnemer van 
deze workshop wordt u gevraagd actief deel te nemen. U kunt uw concrete vragen en 
input ook vooraf sturen aan Jeannette Vriend (jvriend@glastuinbouwnederland.nl) 
 
Door:  Jeannette Vriend (Glastuinbouw Nederland), Ada Leman (Wageningen  
  University & Research) en Juliette Pijnakker (Biobest Nederland) 
 

4. Fusarium: vijand met verschillende gezichten 
Fusarium is een van de meest bedreigende plantenziekten ter wereld. Ook in Nederland 
zijn de problemen met Fusarium de afgelopen jaren sterk toegenomen in teelten onder 
glas, zowel in groente- als sierteelt. Wat maakt deze schimmel zo gevaarlijk en tegelij-
kertijd relatief moeilijk te bestrijden? Hoe verspreidt die zich en hoe worden de plan-
ten geïnfecteerd?  
En wat zijn de opties voor het voorkomen en bestrijden van Fusarium infecties? Tijdens 
deze workshop willen wij daar verder op ingaan. 
 
Door:  Anne van Diepeningen, Marta Streminska (Wageningen University &  
  Research)  
 

5. Beheersing van echte meeldauw 
Echte meeldauw is een hardnekkig probleem in de glastuinbouw. Daarbij is het gebruik 
van de (schaarser wordende) toegelaten middelen gericht op bestrijding van echte 
meeldauw om uiteenlopende redenen ongewenst. Het is daarom van belang om uit te 
zoeken welke alternatieve teeltmaatregelen soelaas kunnen bieden. Voor de hand ligt 
beperking van de (micro)klimaatcondities die direct de meeldauwontwikkeling begun-
stigen. Ingewikkelder is het om teeltmaatregelen te nemen die op indirecte wijze, via 
de plant, meeldauw onderdrukken. In deze workshop worden aan de hand van lopende 
onderzoeksprojecten verschillende maatregelen besproken waarmee de weerbaarheid 
van het gewas tegen echte meeldauw verbeterd zou kunnen worden. Bekend is dat spe-
cifieke natuurlijke weerbaarheidssystemen op scherp gezet kunnen worden door toe-
diening van zogenoemde elicitoren, waardoor de plant sneller en krachtiger kan reage-
ren op bedreigingen. Interessant voor het verkrijgen van weerbaar uitgangsmateriaal is 
dat die weerbaarheid in beginsel overgedragen kan worden van de moederplant op de 
generatieve nakomelingen. De effectiviteit van elicitors, maar ook relevante patronen 
van inhoudsstoffen van de plant kunnen wellicht gestuurd worden door teeltcondities 
als lichtkwaliteit, lichtkwantiteit, en voeding.  
 
Door:  Luc Stevens en Kirsten Leiss (Wageningen University & Research) 
 

6. Ontwerpen van duurzame teeltsystemen, met voorbeelden Aardbei en Lelie 
De gewasbescherming is steeds verder aan het vergroenen. Toch zijn er nog steeds 
hardnekkige knelpunten, waardoor veel teelten afhankelijk blijven van chemische mid-
delen. Het is daarom nuttig om de huidige teeltwijzen kritisch onder de loep te nemen 
en te onderzoeken hoe teeltsystemen er idealiter uit zouden zien als je ze opnieuw 
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kunt ontwerpen. Binnen het LNV project Groene Gewasbescherming worden vier inno-
vatieve duurzame teeltsystemen voor 2030 ontwikkeld, vanuit de basisprincipes voor 
een weerbare teelt: hygiëne, robuuste rassen, optimale teeltomstandigheden, optimale 
omgevingsomstandigheden (remmend voor ziekten en plagen en optimaal voor biolo-
gische bestrijding). Maar ook met inachtneming van de marktpositie van de Neder-
landse telers. In deze workshop wordt deze aanpak aan de hand van twee casussen 
(aardbei en lelie) besproken. Voor de teelt van leliebollen wordt een eenrichtingssys-
teem ontwikkeld waarin gestart wordt met ziektevrij weefselkweekmateriaal, en wordt 
doorgeteeld onder beschermde omstandigheden. In het nieuwe aardbeiteeltsysteem 
wordt geteeld vanuit zaad, op steenwol en volledig in de kas. De herontwerpen en de 
aanpak van de gewasbeschermingsvragen worden besproken. 
 
Door:  Ellen Beerling en Casper Slootweg (Wageningen University & Research) 
 

7. Precisie tuinbouw / gewasbescherming 
De technische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Welke nieuwe technolo-
gische ontwikkelingen om ziekten en plagen te detecteren en te monitoren zijn er en 
hoe kunnen wij deze apparatuur slim inzetten in onze kassen om de gewasbescher-
mingsmiddelen (chemie en biologie) effectief en duurzaam in te zetten. In deze work-
shop nemen wij u mee in de nieuwste ontwikkelingen en kijken wij vooral ook naar wat 
de toekomst kan brengen. Wat kunnen wij bv met camera’s, drones en precisie spuit-
apparatuur? Deze workshop wordt onder leiding van Helma Verberkt (Glastuinbouw Ne-
derland) gegeven samen met onderzoekers van WUR, toeleveranciers en Bram Tijmons 
van PATS Indoor Drone Solutions. Daarnaast kunt u input geven aan het EU project IN-
NOSETA over welke doorontwikkeling nodig is om te komen tot een versnelde investe-
ring in innovatieve technieken in de glastuinbouw. 
 
Door:  Helma Verberkt (Glastuinbouw Nederland)   
 

8. Herkenning trips 
Trips is al jarenlang een van de grootste bedreigingen voor de Nederlandse glastuin-
bouw. Voor de bestrijding van trips is het belangrijk te weten om welke soort het gaat. 
Biologische bestrijders werken bijvoorbeeld niet altijd goed tegen alle soorten trips en 
ook kan chemische bestrijding tegen de ene soort beter werken dan tegen de andere. 
Verder kan de ontwikkelingsduur, waardplantacceptatie en het verspreidingsgedrag per 
tripssoort sterk verschillen. In deze workshop willen we uiteenzetten welke tripssoor-
ten er allemaal voorkomen in de Nederlandse kassen en hoe deze te herkennen zijn aan 
de hand van een aantal uiterlijke kenmerken. Deze kenmerken hebben we samengevat 
in een tripsherkenningskaart, welke we zullen presenteren en bespreken.  
 
Door: Gerben Messelink (Wageningen University & Research) en Helma Verberkt  
  (Glastuinbouw Nederland) 
 

9. Invloed van licht op gewasgezondheid en bestuivers 
Planten hebben licht nodig om te groeien. Maar behalve het effect op de fotosynthese 
doet licht nog veel meer. Naast het optimaliseren van het lichtklimaat voor gewasgroei 
en –productiviteit, is het belangrijk om rekening te houden met gewenste of onge-
wenste neven-effecten van de lichtkleur. Een verandering in de lichtomstandigheden 
kan de weerbaarheid van het gewas tegen ziekten- en plagen beïnvloeden of effect 
hebben op hun biologische bestrijders. Tevens kunnen de lichtomstandigheden een ef-
fect hebben op bestuivers. In de kas kunnen we, al naargelang de omstandigheden en 
het gewas, het natuurlijk zonlicht beperken (door middel van schermen en coaten/krij-



 

   

ten van het kasdek) of verrijken (door middel van assimilatie-belichting). Met de op-
komst van LED belichting zijn er steeds meer sturingsmogelijkheden, en kan naast dag-
lengte en lichtsterkte ook het lichtspectrum worden bijgesteld. Marjolein Kruidhof, 
werkzaam bij Wageningen University & Research, Glastuinbouw, zal een inleiding geven 
over de bestaande kennis over licht op gewasgezondheid en Jolanda Tom, werkzaam 
bij Wageningen University & Research, Biointeracties & Plantgezondheid, zal ingaan op 
de effecten van licht op bestuivers. Tot slot zullen we in discussie gaan over de moge-
lijkheden voor het positief beïnvloeden van gewasgezondheid en bestuiving door aan-
passingen aan het lichtklimaat in de kas. 
 
Door:  Marjolein Kruidhof (Wageningen University & Research) 
 

10. Expertpanel IPM Optimalisatie: Biologische Best Practice 
Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is en blijft de basis in de land– en tuinbouw in 
Nederland. IPM bestaat uit 8 stappen en elke stap kan worden geoptimaliseerd. Deze 
workshop wordt ingestoken vanuit innovatie en best practice. Zo hebben de biologische 
telers door het ontbreken van chemie de eerste IPM stappen geoptimaliseerd. Welke 
preventiemaatregelen nemen deze telers en hoe monitoren ze het gewas? Maar ook het 
effect van chemie op de biologie komt aan bod. In deze workshop krijgt u een kijkje in 
de keuken om ziekten en plagen optimaal te beheersen en kunt u gericht vragen stellen 
aan het expertpanel. 
 
Door: Expertpanel Daan Verbeek (Koppert Biological Systems), Jeroen Zwinkels  
  (Delphy) & Guido Halbersma (Van Iperen).  
  Begeleiding Jorrit Koeman (Glastuinbouw Nederland) 
 

11. Next Level Sierteeltveredeling – concrete hulp in resistentieveredeling 
Zoeken naar beschikbare resistentiebronnen voor veredeling begint met een goede 
ziektetoets. Een goede ziektetoets begint met een goede inventarisatie van al bekende 
verschillende varianten van de ziekteverwekker. Maar hoe kom je hieraan? Hoe maak je 
snel stappen in resistentieveredeling? Welke stappen doe je alleen en welke gaan snel-
ler als je die samen met anderen doet? Next Level Sierteeltveredeling komt na de in-
ventarisatie van vorig jaar nu met concrete hulp in de vorm van een resistentiecen-
trum.   
 
Door:  Thijs Simons (Plantum) en John van Ruiten (Naktuinbouw) 
 
 
 
 

 


