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“Steeds meer middelen verdwijnen. We moeten er
daarom voor zorgen dat we niet meer zo
afhankelijk zijn van die middelen.
Plantweerbaarheid wordt daarom steeds
belangrijker.” Dat zei Tiny Aerts, LTO bestuurder
en komkommerteler tegen ruim de 130 telers en
andere belangstellenden die aanwezig waren
tijdens de Themadag Gewasgezondheid bij
Wageningen UR Glastuinbouw op 12 mei 2011.
De dag werd georganiseerd in samenwerking met het Productschap Tuinbouw (PT) en LTO
Groeiservice.
“Een gezond gewas is de basis voor een gezonde teelt. Een weerbaar teeltsysteem vormt daarbij de basis. We
moeten daarom nu investeren in kennis over hoe we teelt zo inrichten dat ziekten en plagen geen kans meer
hebben. Veredeling en selectie op resistentie is voor de toekomst van groot belang,” zei de tuinbouwvoorman.
Hij wees op een aantal problemen in de glastuinbouw die op dit moment niet meer eenvoudig met chemische
middelen zijn op te lossen: bladluis in paprika, Clavibacter in tomaat, schildluis in verschillende
bloemisterijgewassen, schimmels in zomerbloemen en trips bij potplanten. Daarnaast benadrukte hij het belang
van de kleine toelatingen. “Als we de kleine teelten zoals knolvenkel en zomerbloemen voor Nederland willen
behouden, dan moeten we collectief via het Productschap Tuinbouw blijven investeren in onderzoek ten
behoeve van deze kleine toepassingen.”
Levendige discussie
Tijdens vier verschillende workshops gaven medewerkers van Wageningen UR, LTO Groeiservice,
ondernemers en vertegenwoordigers van overheid, industrie en toelevering hun visie en ervaringen ophet
gebied van biologische bestrijding, klimaatbeheersing en schimmels, bodem- en substraatweerbaarheid en het
voorkomen van resistentie tegen middelen. Met de aanwezigen volgde er een levendige discussie.
In het kassencomplex in Bleiswijk presenteerden LTO Groeiservice, AgriHolland, DLV Plant, Fytoconsult, PPO
Lisse, EntoCare, FytoConsult, Groen Agro Control, het PT en Wageningen UR Glastuinbouw posters met
informatie over recente ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het gebied van gewasgezondheid. De
bezoekers gingen hier in groepen langs en wisselden met elkaar van gedachten over deze onderwerpen.
Zo’n zestig telers maakten van de gelegenheid gebruik om hun spuitlicentie te verlengen.
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