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Strategie gewasbeschermingsonderzoek 2011, vs. 9 december 2010 (Concept)

Ten geleide
Het Gewasbeschermingsonderzoek in BO-Plantgezondheid, gefinancierd door het Ministerie van LNV, is de afgelopen
jaren gekoppeld geweest aan het ‘Convenant duurzame gewasbescherming’ tussen de overheid en stakeholders,
waaronder de sectoren. Dit convenant loopt eind 2010 af en dus ook het huidige beleidskader. Tegelijk is het
gewasbeschermingsonderzoek vanaf 2010 onderdeel geworden van een nieuw breder onderzoekthema: ‘Verduurzaming
Plantaardige Productie’.
Deze twee ontwikkelingen stimuleerden de Wageningen UR-trekkers van het gewasbeschermingonderzoek om samen met
de sectoren (werkgroep Gewasbescherming van LTO) te bezien of een andere focus op gewasbescherming mogelijk is.
Na enkele intensieve discussies is begin 2010 een verkennende notitie geschreven over de plaats van
gewasbescherming in de nabije toekomst, die hier voor u ligt.
Uitgangspunt van deze notitie is een andere aanvliegroute, namelijk van ‘buiten naar binnen’. Wereldwijd geaccepteerde
duurzaamheidscriteria zullen steeds meer dé norm worden, dus ook voor de landbouw. Nieuwe, innovatieve
landbouwproductiesystemen moeten dus ontwikkeld worden om hieraan te kunnen voldoen. Hiervoor zijn
systeemsprongen nodig. De belangrijkste zijn: Teelt de grond uit, Energieneutrale teelten, Weerbare systemen en
Schaalvoordelen & precisietechnologie. Vanuit deze systeemsprongen kan een eerste verkenning worden gegeven, hoe
ze uitwerken voor de gewasbeschermingsvraagstukken per sector: welke gewasbeschermingsproblemen verdwijnen
mogelijk in een nieuw systeem en welke komen mogelijk op? Volgens deze lijn is deze notitie opgesteld.
U moet deze notitie duidelijk als ‘concept’ zien, een eerste denkrichting die nog verder moet worden ingevuld. Hij wordt
op dit moment door LTO breder met sectorgeledingen besproken, met partijen verderop in de keten (handel en afzet) en
met adviseurs. Op het ogenblik vindt er op diverse niveaus binnen de sector een discussie plaats om de visie in deze
nota verder uit te werken als leidraad voor de toekomst.
De notitie is ook voorgelegd aan de bij het gewasbeschermingsonderzoek betrokken medewerkers van het nieuwe
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook zij zien hierin goede aanknopingspunten voor een nieuwe
stimulans van het gewasbeschermingsbeleid na het aflopen van het convenant.
Inmiddels zijn de genoemde systeemsprongen uit deze nota ook opgenomen in het jaarplan 2011 van het nieuwe
overkoepelende onderzoekthema ‘Verduurzaming Plantaardige Productie’, dat vanaf 2010 is gestart en waarin het
gewasbeschermingsonderzoek is opgenomen. Dit betekent dat deze visie ook de leidraad voor het bredere plantaardige
beleid van het Ministerie van EL&I kan gaan worden voor de komende jaren.
Tot slot hecht het Ministerie van EL&I sterk aan de koppeling tussen onderzoek en innovatie door het bedrijfsleven.
Omdat de visie omtrent systeemsprongen en het benodigde onderzoek hiervoor steeds meer gedragen wordt door
ketenpartijen in het bedrijfsleven, door het Ministerie van EL&I en het onderzoek geeft de invulling hiervan straks
prachtige mogelijkheden voor financiering en aansturing van programma’s die daadwerkelijk tot innovatie bij de
bedrijfsleven keten kunnen leiden.
Deze nota is een ’werkdocument’. Op en aanmerkingen zijn zeer welkom en tot een nadere toelichting zijn we uiteraard
altijd bereid.
Wageningen 9 december 2010
Piet Boonekamp, Clusterleider BO-Plantgezondheid
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Aanleiding
‘Twee maal meer met twee maal minder’
De uitdaging voor de land- en tuinbouw inde 21ste eeuw is enerzijds het voorkomen van inputs en outputs die de natuurlijke
ecosystemen bedreigen en anderzijds de groeiende, steeds welvarender wordende wereldbevolking kunnen voeden met
voedsel van hoogwaardige kwaliteit. Naast de bestaande non-food toepassing sierteelt (welbevinden) is er recent een
nieuwe vraag aan non-food toepassing van de landbouwproductie ontstaan (biobased economy). Een verlaging van de
ecologische voetafdruk bij groeiende productiviteit is een must (‘twee maal meer met twee maal minder’). Hiervoor zijn
innovatieve systeemsprongen nodig, waarvan de volgende sprongen zondermeer verwacht worden: teeltsystemen los
van grond, weerbare en energie-neutrale teeltsystemen en precisielandbouwtechnologieën/robotisering.

Wereldwijde duurzaamheidscriteria
De nieuwe landbouwsystemen moeten veel meer produceren en tegelijkertijd aan een groot aantal duurzaamheidscriteria
(People, Planet en Profit) gaan voldoen:
1. Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor agroproductie, dus een efficiënt gebruik en hergebruik leidend
tot het sluiten van kringlopen (Planet):
a. Sluiten van de fosfaatkringloop
b. Efficiënter gebruik van het beschikbare water en verhogen van recirculatie
c. Aansluiting van agroproductiesystemen bij natuurbeheer
d. Behoud van de functionaliteit en biodiversiteit van bodems
e. Verminderen van het netto-energieverbruik van agroproductiesystemen
2. Het verminderen van de ongewenste inputs en outputs (Planet):
a. Verminderen emissies van lachgas en methaan door agroproductiesystemen
b. Verminderen gebruik en emissies van meststoffen
c. Verminderen gebruik en emissies van gewasbeschermingsmiddelen
d. Verminderen residuen op en in de agrarische producten
3. Meer productie en rendement teneinde innovaties te kunnen financieren (Profit) en voedselzekerheid op termijn te
borgen (People)
4. Aantrekkelijk zijn om bij te dragen aan een vitaal platteland, prettige leefomgeving en een bron van interessante
arbeid (People)
5. Voedsel en gezondheid. Nieuwe ontwikkelingen bij inhoudsstoffen en gezondheid van mens en dier (People)
De huidige landbouwsystemen voldoen slechts aan een beperkt aantal van deze criteria. De nieuwe innovatieve
systeemsprongen moeten aan álle criteria voldoen. Ze moeten dus de schijnbare tegenstelling overbruggen van enerzijds
veel duurzamer worden en anderzijds meer gaan produceren. Dit vraagt om nieuwe kennis op verschillende schaalniveaus
(van gen tot gewas, van teelt tot productiesysteem, van entrepreneur tot voorbeeld van de community). Enerzijds zijn
nieuwe ontwerpen nodig om sturing en inhoud te geven aan de witte vlekken die in detailonderzoek ingevuld kunnen
worden. Anderzijds kunnen nieuwe kennis en technologische innovaties een inspiratiebron zijn voor systeemontwerp.

Onevenredig grote invloed van Nederland op mondiale duurzame
agroproductie
Duurzaamheid van de landbouwkundige productie staat centraal op de maatschappelijke (inter)nationale agenda en wordt
sterk ondersteund door het Nederlandse beleid. Nederland is een zeer groot exporteur van uitgangsmateriaal dat elders
op grote schaal en areaal duurzaam verder geteeld moet worden, en daarnaast in- en exporteur van tal van
eindproducten. De invloed van Nederland op de ecologische voetafdruk van landbouwproductie in de wereld is daarom
vele malen groter dan op basis van het eigen landbouwkundige areaal verwacht mag worden (‘twee maal minder’).
Tegelijkertijd exporteert Nederland de kennis om het materiaal op de grote arealen van bestemming zo goed mogelijk te
kunnen telen (‘twee maal meer’). Daarmee heeft Nederland een directe en uitdagende verantwoordelijkheid voor een
internationale duurzame agroproductie.
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Gewasbescherming en innovatieve systeemsprongen
Op gebied van gewasbescherming bieden innovatieve systeemsprongen ook een geweldige uitdaging. De problemen van
de toekomstige gewasbescherming zullen sterk afhangen van de meest waarschijnlijke toekomstige innovatieve
syteemsprongen.
Om hier inzicht in te krijgen, zijn in de figuur de duurzaamheidscriteria vertaald in drijfveren (aanjagers naar
systeemsprongen), waarbij we op vier typen systeemsprongen uitkomen.
In bijlage I staat een uitgebreid overzicht van factoren (drijfveren en middelen) die de systeemsprongen vorm zullen
geven, inclusief het relatieve belang van een factor per sector.

People

Drijfveren

• Voedselveiligheid
• Voedselzekerheid
• Veilig drinkwater
• Werkgelegenheid
• Prettige leefomgeving

Profit

• Concurrentiekracht
• Marktwerking
• Kostprijsreductie

Teelten uit
de grond

Planet
• Minder emissies,
nutriënten en pesticiden
• Reductie fossiele
brandstoffen en CO2-uitstoot
• Verstedelijking
• Behoud van biodiversiteit

Emissieloze/energieneutrale
teeltsystemen

Systeemsprongen
Duurzaam bodemgebruik

Integratie

Schaalvoordelen en
precisietechnologie

Duurzame landbouw en
vitaal platteland Æ ‘2x meer met 2x minder’

De vier typen systeemsprongen vormen een leidraad voor alle sectoren, maar het accent zal voor iedere sector anders
liggen, evenals de gewasbeschermingsvragen zullen verschillen bij iedere systeemsprong.
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verantwoordelijkheid die nu niet wordt ingevuld. Verslechtering van de bodemkwaliteit is het gevolg.

Gewasbeschermingsvragen
Deze vorm van precisielandbouw kent nog veel vragen:
1. Hoe kunnen ziekten, plagen en onkruiden snel en plaats specifiek gedetecteerd worden?
2. Wat zijn duurzame beslisregels die detectie vertalen in de beheersing van ziekten, plagen en onkruiden?
3. Wat zijn technieken voor de uitvoering van plaats specifieke gewasbescherming?
4. Hoe kan precisiegewasbescherming zo veel mogelijk worden geautomatiseerd en/of gerobotiseerd?
Daarnaast zijn er nog aanvullende vragen als gevolg van schaalvoordelen:
5. Welke mogelijkheden biedt de inzet van flexibele (in plaats en tijd) resistenties op grote percelen?
Denk hierbij b.v. aan phytophthora-resistenties op basis van verschillende genen die zijn ingebouwd in
verschillende planten. Deze verschillend resistente planten kunnen bijvoorbeeld in een mozaïek op een perceel
worden geplant. Op deze manier kan snelle doorbreking van de resistenties worden vertraagd of voorkomen.
6. Welke maatregelen kunnen vermindering van bodemkwaliteit over de jaren tegen gaan? Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het op peil houden van het organisch-stofgehalte en het vastleggen van een ziektehistorie van een perceel.
Kan hiervoor een certificeringssysteem worden ontwikkeld?
Bij alle systeemsprongen blijken er gewasbeschermingsvraagstukken die om een geheel nieuwe aanpak vragen,
bijvoorbeeld:
• Wat in de huidige productiesystemen nog kernproblemen van ziekten, plagen en onkruiden zijn die zonder
chemische gewasbescherming moeilijk oplosbaar zijn, kunnen in een nieuw productiesysteem verdwenen zijn.
Een voorbeeld is telen uit de grond waar problemen met sommige bodempathogenen en aaltjessoorten kunnen
verdwijnen.
• Wat in de huidige productiesystemen nog geen kernproblemen van ziekten, plagen en onkruiden zijn, kunnen in
een nieuw productiesysteem wel een groot probleem gaan vormen. Een voorbeeld is een gesloten kas waar
door de hoge luchtvochtigheid de alom aanwezige botrytis weer een probleem kan gaan vormen. Ook kunnen
exotische invasieve soorten nieuwe problemen geven.
• Wat is het effect van een nieuw teeltsysteem op de bovengrondse en ondergrondse morfologie van de plant?
Denk bijvoorbeeld aan verandering van de morfologie van het wortelstelsel in een teeltsysteem uit de grond en
welke gevolgen dat heeft voor het ontstaan en verdwijnen van ziekten en plagen.
Een belangrijke voorwaarde voor alle systeemsprongen is uit gaan van schoon uitgangsmateriaal. Hierbij is
vroegtijdige detectie en eliminatie belangrijk. Nieuwe technieken met behulp van moleculaire detectie,
beeldherkenning en automatisch verwijderen van ziek uitgangsmateriaal zullen hierbij een belangrijke rol spelen.
De sterk innovatieve kennis van nieuwe gewasbeschermingsprincipes en –mogelijkheden in de nieuwe innovatieve
systemen zorgt er niet alleen voor dat de Nederlandse productie een voorbeeld van duurzaamheid wordt (people,
planet), maar ook dat de koppositie in de agroproductie wereldwijd behouden blijft (profit). Daarnaast neemt
Nederland zijn wereldwijde verantwoordelijkheid door duurzaamheidskennis van gewasbescherming samen met zijn
producten te exporteren.
In de bijlagen wordt verder in detail uitgewerkt wat één en ander voor iedere sector en/of teelt betekent.
In bijlage 1 worden de belangrijkste drijfveren per sector/teelt weergegeven.
In bijlage 2a wordt per sector en/of teelt aangegeven in welke richting de innovatieve systeemsprong zich zal
ontwikkelen op basis van de belangrijkste drijfveren.
In bijlage 2b wordt op basis van deze analyse de kennisbehoefte per sector en/of teelt op
gewasbeschermingsgebied geschetst in de nieuwe innovatieve systemen. Hiermee wordt ook het onderzoek
vastgesteld waarmee de nieuwe gewasbeschermings-’tools’ worden ontwikkeld. Dit betekent niet alleen het verder
uitbouwen van de huidige in ontwikkeling zijnde tools voor precisie, monitoring en bestrijding, alternatieven voor
pesticiden, nieuwe resistentiegenen en robuuste bodemweerbaarheid, maar ook de ontwikkeling van zeer innovatieve
‘tools’ zoals:
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Aanpassen van plantmorfologie (bladstand, beharing, wortels e.d.) zodat ziekten en plagen minder
aangrijpingspunten hebben
Remote en nearby sensing van ziekten, plagen en onkruiden
Geïnduceerde resistentie (inclusief zaadcoatings en bufferende protectie door microorganismen van stekken en
zaailingen) die veel moeilijker door het pathogeen doorbroken kan worden
Onderdrukking van ziekten, plagen en onkruiden door nieuwe lichtkleuren/temperatuur/CA/RV
Via gesloten irrigatiekringlopen bufferende micro-organismen en weerbaarheidsverhogende stoffen aan
substraat toevoegen
Gerichte inzet van biodiversiteit (inclusief genotypisch verschillende, maar fenotypisch gelijke rassen) om
ziekten, plagen en onkruiden minder kans te geven
Plaatsspecifieke, autonome teelthandelingen door sensing en robotisering en innovatieve
bedrijfsmanagementsystemen etc.
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Bijla
age 1.

Drijjfveren van inn
novatie in
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e 21e ee
euw
In dezze bijlage word
dt een overzic
cht gegeven vaan factoren (drijfveren en middelen)
m
die de innovatie van de agrarischhe
produuctie zullen bep
palen.
De facctoren zijn gec
categoriseerd
d naar econom
mische, ecolog
gische of maattschappelijke onderwerpen,
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zodat een link met
de drie P’s van people, planet en profit naar duuurzaamheid m
mogelijk blijft.
Het re
elatieve belang
g van factorenn bij innovatiess kan verschille
en tussen teeltsectoren. He
et ingeschatte belang van de
e
factorren per sectorr staat weerge
egeven in de tabel op blz 10
0.
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2.
3.

4.

5.
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der druk
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Schaalvoordele
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uit (meer op kle
einere schaal)
S
Specialisatie inn gewassen met een hoge to
oegevoegde waarde
w
(uunieke teelten)): ondernemerrs blijven zoekken naar produucten
m
met een hoge toegevoegde
t
waarde, vooraal vanuit economisch
p
perspectief en gebruikmakennd van de unie
eke Nederland
dse
o
omstandighede
en. Voorbeelde
en zijn de productie van
hoogwaardig uitgangsmateriaal, snijbloem
men en bloemb
bollen,
m
maar ook biobaased economie (gewassen met specifieke
innhoudstoffen), nieuwe (zoutttolerante) teelten en functio
onal
fo
oods met gezo
ondheidsbevo
orderende eige
enschappen
R
Ruimtegebrek: neemt verderr toe in Nederland als gevolg van
d
de uitbreiding van
v steden, naatuurontwikkeling, recreatie
e,
b
biobased economie, klimaatvverandering. Grondprijzen
G
zzullen
d
daardoor gemiddeld genome
en stijgen

Eco
ologische
e factore
en
6.

E
Energie: de lanndbouwsector zal energiebe
esparende maatregelen moe
eten doorvoerren om een bijjdrage te kunnnen
le
everen aan doelstellingen vaan o.a. het pro
ogramma Schoon en Zuinig
7. N
Nutriënten: verrbruik en emissies van vooraal fosfaat en stikstof
s
zullen verder moeten worden verm
minderd om aan de
d
duurzaamheidc
criteria te vold
doen. Zie o.a. KRW-rapportages en 4e Acttieprogramma Nitraatrichtlijnn
8. G
Gewasbescherrmingsmiddele
en: verbruik enn emissies vann deze
stoffen zullen moeten
m
verminnderen om aann de
d
duurzaamheidc
criteria te vold
doen. Zie o.a. KRW-rapportages en
T
Tussenevaluatie nota Duurzaame Gewasbescherming
9. A
Agrobiodiversitteit: gaat nog belangrijkere rol spelen als gevolg
van de maatschappelijke behhoefte en de kansen
k
om we
eerbaarheid
van gewassen te vergroten, zoals Functionele AgroBiod
diversiteit
(FFAB). Een concrete uitwerking is meer be
escherming vaan
innheemse soorrten in en rond
dom percelen en kassen
10. W
Water: los van waterkwaliteittdoelstellingenn, zullen
te
erreinbeheerders ook meer en meer betrrokken wordenn bij de
w
waterberging en
e waterconse
ervering in nattte en droge periodes
11. B
Bodem: er is een groot belang de cruciale
e (fysische, chhemische
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e
en biologische)) bodemfuncties duurzaam te beheren enn positief te be
eïnvloeden en om erosie teg
gen te gaan.
S
Schaalvergrotinng, verandere
ende eigendom
msverhouding, zetten de bodemkwaliteit onder
o
druk
12. K
Klimaat: de tem
mperatuur zal licht stijgen en er worden meer
m
extreme weersituaties verwacht mett periodes me
et meer
e
en minder neerrslag
13. Innvasieve (micrro-)organismenn: als gevolg van
v de klimaattverandering en
e de toeneme
ende globalise
ering neemt de
e kans
o
op de introducttie van ongew
wenste invasievve soorten toe
e

Maa
atschapp
pelijke fa
actoren
14. V
Voedselzekerheid: hogere op
pbrengsten op
p een kleiner areaal
a
zijn nod
dig om de werreldbevolking te
t voeden (‘tw
wee keer
m
meer op twee keer minder’)
15. V
Voedselveilighe
eid: steeds ho
ogere eisen zullen gesteld worden
w
aan de kwaliteit van plantaardige productie
p
zoalls
re
esidu-vrije productie, voorall bij groenteteelten
16. G
Gezonde voeding voor menss en dier: deze
e factor ligt in het verlengde
e van 15. Het gaat hier om toevoegen
t
van
g
gezondheidsbe
evorderende eigenschappen
e
n aan plantaarrdig voedsel vo
oor mensen en dieren. Bijvo
oorbeeld
e
eigenschappenn die het gebruuik van antibio
otica in de dierrhouderij verm
minderen
17. D
Drinkwaterprod
ductie: herbiciden en pesticiden geven te vaak normoverschrijdingenn in drinkwaterrbronnen, waa
ardoor
te
e hoge kostenn gemaakt moeten worden om
o schoon drinkwater te prroduceren
18. LLicense to prod
duce: er is een groeiende maatschappelij
m
jke wens – en daarmee poliitieke druk – om
o niet alleen
kwaliteitgarantiies te krijgen voor
v
het product, maar ookk voor de prod
ductiewijze
Diergezondheid
d: belangrijk maatschappelij
m
jk onderwerp, minder relevaant voor plantaardige produuctiesystemenn. Zie
19. D
verder punt 16
6 en punt 9; bijensterfte doo
or pesticiden iss discussiepunt
Genomics: doo
or het steeds meer
m
beschikb
baar komen vaan kennis van genoomsequenties en inno
ovatieve
20. G
veredelingsmetthoden, kunne
en gewassen steeds
s
sneller en preciezer veredeld word
den om duurzamer te produuceren
en om weerbaa
arder te zijn te
egen stressfac
ctoren (ziektenn, plagen, dro
oogte etc.)
e
21. R
Robotisering: technische
t
onttwikkelingen maken
m
de intro
oductie van plaaatsspecifieke
e en/of autono
ome teelthandelingen
m
met GPS, senssing en actuatiie binnen afzie
enbare
tijd mogelijk (saamengevat onnder term
p
precisielandbouw)
22. IC
CT: een next generation
g
b
bedrijfsmanage
ementsysteme
en doet zijn inttrede.
D
Deze maakt binnnen afzienbare tijd plaatsspecifieke
o
optimalisatie vaan teeltmaatre
egelen binnen percelen
e
en kassen mog
gelijk
Plattelandontwikkeling: naar verwachting zal
z
23. P
aanvullend bele
eid gevoerd worden
w
om mig
gratie
van platteland naar steden te
egen te gaan. Denk
hier ook aan sttimuleren van multi-functione
ele
laandbouw, land
dbouw in een stedelijke
s
omg
geving,
zorglandbouw en stadslandb
bouw, gericht op het
b
behouden van duurzame land
dbouw op vitaaal
p
platteland
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Aanduiding relatieve belang van factoren op innovatieve systeemsprongen in belangrijke plantaardige
sectoren van de landbouw
(1 – 5; 1 = meest belangrijk, 5 = minst belangrijk)
Sectoren

Akkerbouw

Vollegronds
groente

Fruitteelt

Boomteelt

Glastuinbouw

Bollenteelt

2
1
1
3
2

2
1
2
2
3

4
1
3
3
3

2
1
2
1
1

1
1
2
3
3

2
1
2
2
1

2
1
1
2
3
1
4
5

2
1
1
2
3
1
4
5

2
2
1
1
2
1
4
5

3
1
1
1
2
1
3
2

1
1
1
5
2
3
5
3

1
1
1
3
3
1
4
5

2
2
2
1
2
3
2
1
2
1

2
1
2
1
2
3
2
1
2
1

2
1
2
2
2
4
2
1
2
3

5
5
5
1
2
5
3
1
1
1

2
1
2
1
2
5
2
2
2
5

5
5
3
1
2
5
2
1
2
1

Factoren

Economisch
Marktwerking
Kostprijsreductie
Schaalvoordelen
Specialisatie
Ruimtegebrek/grondprijs

Ecologisch
Energie
Nutriënten
Gewasbeschermingsmiddelen
Agrobiodiversiteit
Water(beheer)
Bodem
Klimaat
Invasieve soorten

Maatschappelijk
Voedselzekerheid
Voedselveiligheid
Gezonde voeding mens & dier
Drinkwaterproductie
Licence to produce
Diergezondheid
Genomics
Robotisering
ICT
Plattelandontwikkeling
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Bijla
age 2.

Onttwikkelrrichtinge
en per sector
s
Akk
kerbouw
Ontw
wikkeling
gen innova
atieve sysstemen op basis va
an drijfve
eren in de
e akkerbo
ouw
Akkerbouw beslaat bijna de helft van het areaaal landbouwgro
ond in Nederlaand. De productiewaarde vaan de wordt ge
eschat
op één tot twee miljard euro. De akkerbouw in
Nederrland drijft op een beperkt aantal
a
gewassen:
granen, suikerbieten, aardappele
en, uien en maaïs. Het
aande
eel rooivruchte
en op akkerbo
ouwbedrijven iss
relatie
ef hoog en de arbeidbezetting relatief laag.
Gemid
ddeld werkt err 1 persoon pe
er x ha in de
akkerbouw.
elt van uitgang
gsmateriaal is een belangrijke
De tee
poot in de akkerbouuw. Aardappe
elpootgoed,
eteelde bollen (lelie en tulp in
akkerbouwmatig ge
akkerbouwrotaties) zijn kennisinte
ensieve teelten
waarinn we een goed
de concurrenttiepositie hebb
ben die
moet worden uitgeb
bouwd.
De akkkerbouw onde
ergaat als gevvolg van wegvaallen
van laandbouwsubsid
dies grote veranderingen. De
D
belang
grijke drijfvere
en daarbij zijn:
1. K
Kostenbesparinng en schaalvergroting
2. E
Emissiereductie van nutriënten (met name
e N en P) en ge
ewasbescherm
mingsmiddelenn (met name herbiciden
h
en
fuungiciden)
3. V
Verdere ontwikkkeling en kanssen van agro-b
biodiversiteit
4. T
Technische onttwikkelingen en
e kansen op het
h gebied vann precisielandbouw en ICT
d schaalverg
groting de kom
mende jaren zaal doorzetten terwijl het totaale areaal akke
erbouwgrond gelijk
De verwachting is dat
zal blijven. Binnen de
d akkerbouw zullen mogelijjk enkele nieuw
we grote gewassen ontstaaan, zoals energ
gieteelten of teelten
t
voor d
de bio-based economie.
e
Maatsschappelijk verrantwoord pro
oduceren dwinngt de sector tot
t verdere reductie in verbruik van meststoffen en
gewassbescherming
gsmiddelen. De
e drinkwaterproductie word
dt ongunstig be
eïnvloed door vooral residuen van herbiciiden in
opperrvlaktewater. In deze sectorr is residue-vrijj telen in verge
elijking met anndere sectoren minder belaangrijk.
Innovaaties in teeltwiijze, techniek en veredeling zullen als gevvolg van nationnale en interna
ationale ontwikkkelingen hun intrede
doen.
Telerss zullen meer en meer te maaken krijgen met
m de gevolgen van klimaatverandering, nieuwe ziekte
en, plagen en
onkruiden, en waterrbeheer. Agro
o-biodiversiteit biedt kansen om het platte
eland aantrekkelijker te maken en de
baarheid van gewassen
g
te vergroten.
v
Akkkerbouwbedrijvven die niet mee kunnen in de
d schaalverg
groting kiezen voor
weerb
nevennactiviteiten off specialiserenn zich in speciffieke gewasse
en.
Een belangrijke ontw
wikkeling is sc
chaalvergrotinng door landhuuur. Met name
e gespecialisee
erde bedrijvenn in pootgoed,,
bloem
mbollen, industtriegroenten ontwikkelen
o
zic
ch op deze wijze.
De afsstand tussen grondeigenaar
g
r en grondhuuurder leidt tot verwaarlozing
v
van het lange
e-termijnbelang
g van de bode
em. Dit
uit zicch in verlaging van organische stof, pH enn toenemende ziektedruk. Door
D
de belang
gen van grond
deigenaren en
huurders aan elkaarr te koppelen, kan deze verrkeerde trend worden gesto
opt.
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Ken
nnisbehoe
efte voor gewasbes
g
scherming in innovvatieve ak
kkerbouw
w
•

•
•
•
•
•

K
Kennis om besslissingsonderssteunende sysstemen op te tuigen
t
die aannsluiten bij de zich voordoennde schaalverg
groting
e
en de intredend
de precisielandbouwtechnie
eken /robotise
ering in de akkkerbouw. Het gaat
g
hier aan één kant om relatief
r
eenvoudige rekkenregels die bepaalde ‘sennsing’ doorverttalen in plaatssspecifieke actties, en aan andere kant om
m
e
complexere mo
odellen gerichht op Integrate
ed Crop Manag
gement (bodem-, water- en nutriëntenbeheer naast
g
gewasbescherming). Dit alles met als doe
el de economie
e en ecologie beter in balanns te krijgen
K
Kennis over he
et vergroten vaan weerbaarhe
eid van gewasssen tegen zie
ekten, plagen en
e onkruiden door
d
groene
g
genetica, agro--biodiversiteit en gezonde bodem
b
G
Grondontsmetttingsmiddelen staan onder druk.
d
Niet-chemische alternatieven zijn ge
ewenst
Fytosanitaire thhema’s als wraatziekte, knolc
cyperus, aardaappelmoeheid, Meloïdogyne
e-soorten vrag
gen om basiskkennis
uitgewerkt tot managementssystemen
Innzicht in de rol van de fytosanitaire kwaliteit van het uitgangsmateriaal op de gewaasbescherming in de rest va
an de
p
productieketenn
S
Specifieke knelpunten in de sector
s
zijn: errwinia en phyto
ophthora in aaardappel, fusarium in granenn, wortelonkruuiden,
herbiciden en drinkwaterprod
d
ductieknelpuntten, aaltjes in aardappel

Vollllegrondssgroente
Ontw
wikkeling
gen innova
atieve sysstemen op basis va
an drijfve
eren in de
e
volle
egrondsg
groente
De se
ector vollegronndsgroentetee
elt omvat een ongeveer
o
5.60
00
bedrijvven, waarbij 1.200
1
bedrijve
en voor meer dan
d 80% van de
d omzet
zorge
en. Het aantal gewassen datt door de secttor geteeld wo
ordt is
relatie
ef groot. De be
edrijven hebbe
en zich over het
h algemeen
gespe
ecialiseerd in de
d teelt van ennkele gewasse
en. Ook hier geldt
g
dat
keten van
rondo
om deze secto
or een modernne, mondiaal georiënteerde
g
verwe
erkende bedrijvven, vermeerd
deringsbedrijvven en handel bestaat.
v
roenteteelt in d
de nabije
De volgende drijfveren zullen de vollegrondsgr
toekomst in Nederlaand zeker beïnnvloeden:
Wensen van co
onsumenten aaangaande resiidu-vrije produucten
1. W
2. V
Verkleining vann het beschikb
bare
g
gewasbeschermingsmiddele
enpakket
3. E
Emissiereductie van nutriënten (met name
e N en P) en
g
gewasbeschermingsmiddele
en (met name herbiciden en fungiciden)
4. K
Kostenbesparinngen
5. T
Technische onttwikkelingen en
e kansen op het
h gebied vann
p
precisielandbouw en ICT
6. T
Teelten de grond uit
deze sector zijn er duidelijke overeenkom
msten met de akkerbouw,
a
Voor d
maar ook verschille
en. Schaalverg
groting zal zichh ook hier voo
ordoen.
oduceren dwinngt de sector tot
t verdere reductie in het verbruik
v
van meststoffen
m
enn
Maatsschappelijk verrantwoord pro
gewassbescherming
gsmiddelen. Re
esidue-vrij tele
en wordt zonde
er meer een ittem. Dit gaat samen met de
e verwachting dat het
beschhikbare middellenpakket in deze sector ste
erk zal afneme
en.
Innovaaties op het ge
ebied van teelltwijze, technie
ek en veredeling zullen hun intrede doen. Vollegrondsg
groentetelers zullen
z
ook te
e maken krijge
en met de gevvolgen van klim
maatverandering, nieuwe zie
ekte, plagen en
e onkruiden, e
en wateroversschotten
c.q. w
watertekorten.
De pro
oductie van kw
walitatief hoog
gwaardig uitga
angsmateriaal blijft ook hier van belang.
De groenteteelt biedt mogelijkheden om te inte
egreren in zog
genaamde stadslandbouw.
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Ken
nnisbehoe
efte voor gewasbes
g
scherming in innovvatieve vo
ollegrond
dsgroente
e
•
•

•
•

K
Kennis over ressiduvrij-telen
K
Kennis om besslissingsonderssteunende sysstemen optuig
gen die aansluiten bij de intredende
p
precisielandbouwtechnieken//robotisering in de sector (zzie ook akkerb
bouw). Hierme
ee wordt in de
eze sector ookk
p
plaatsspecifiekk optimaliserenn van gewasbe
escherming en Integrated crop
c
Managem
ment mogelijk
K
Kennis over he
et vergroten vaan weerbaarhe
eid van gewasssen tegen zie
ekten, plagen en
e onkruiden met
m behulp vaan
g
groene genetic
ca, agro-biodivversiteit en gezonde bodem
m
Innzicht in de rol van de fytosanitaire kwaliteit van het uitgangsmateriaal op de gewaasbescherming in de rest va
an de
p
productieketenn

Frui
uitteelt
Ontw
wikkeling
gen innova
atieve sysstemen op basis va
an drijfve
eren in de
e fruitteeltt
Het fruitteeltareaal blijft de laatste jaren ongevveer op hetzelffde niveau, ma
aar wel is er een
e verschuivinng gaande vann
minde
er appelteelt (9
9.302 ha) naaar meer perentteelt (7.476 ha). Het
areaal pruim en kerrs bedraagt 51
14 ha. Daarnaaast stijgt het areaal
druive
enteelt voor prroductie van wijn
w en bedraagt nu 143 ha. Ook de
teelt vvan houtig kleiinfruit (rode be
es, framboos, braam, zwartte en
blauw
we bes) stijgt licht (846 ha). De fruitteeltse
ector is van ouudsher
gerichht op impleme
entatie van geïïntegreerde te
eelt en de
ontwikkkeling in deze
e richting gaatt continu doorr.
Belang
grijke drijfvere
en voor verderrgaande geïntegreerde en
duurzame teeltsyste
emen zijn:
1. K
Kostenbesparinng
2. E
Emissiereductie van minerale
en en
g
gewasbeschermingsmiddele
en
3. Functionele agrobiodiversiteit, zowel in de
e bodem als
b
bovengronds
4. V
Voedselveilighe
eid
5. R
Robotisering inn relatie tot ko
ostenbesparing
g
Appelen worden ove
eral in de wereld geproduce
eerd en de
wereld
dmarktprijs he
eeft invloed op
p de prijzen in Nederland. Alleen
produuctie van een hoge
h
kwaliteit,, zowel qua uitterlijk als op g
gebied
van vo
oedselveiligheid en een geriinge ecologisc
che ‘footprint’ maken
Nederrlandse appele
en interessantt. En dat voor een zo lage
mogelijke kostprijs. Daarom is ro
obotisering een belangrijke drijfveer
d
bij de toepassing va
an bestrijdingssmiddelen, en bij dunnen enn
plukke
en.
De pro
oblematiek vaan voedselveiligheid speelt inn de fruitteelt een grote rol.. Exportmarkten worden gesloten als residuoverscchrijdingen wo
orden aangetrroffen. Vandaaar dat er een sterke
s
drijfveer is om alternaatieven te zoe
eken en toe te passen
bij de beheersing vaan ziekten en plagen.
Ook fuunctionele agrrobiodiversiteit van bodem en
e bovengrond
ds wordt gezien als een oplossingsrichtinng. Door de
horizo
ontale richting van toedieninng van bestrijd
dingsmiddelen is emissiebep
perking een blijvend aandac
chtspunt. Een relatief
gering
g deel van de uitgebrachte hoeveelheid
h
bestrijdingsmid
ddelen komt op de plaats waaarvoor ze be
edoeld zijn. Ditt is uit
econo
omisch perspe
ectief en vanuiit het duurzaam
mheid perspectief een onge
ewenste situattie.

15

Strateg
gie gewasbesc
chermingsond
derzoek 2011, vs. 9 decem
mber 2010 (Co
oncept)

Ken
nnisbehoe
efte voor gewasbes
g
scherming in innovvatieve frruitteelt
•
•
•
•
•

A
Alternatieve me
ethoden om ziiekten te behe
eersen en voorkomen dat err residuen vann bestrijdingsm
middelen op vrruchten
achterblijven. Van
V het grootsste belang zijnn hierbij vruchttrot veroorzakkende ziekten, schurft en vruuchtboomkankker.
D
Daarnaast blijftt veredeling vaan meer resisttente rassen van
v groot bela
ang
Functionele agrobiodiversiteit enerzijds om
m plagen op een laag niveauu te houden enn anderzijds om
o een aantrekkelijk
etsrecreatie mogelijk
m
te maken, o.a. doorr functionaliteiit van natuurlijke
laandschap voorr wandel en fie
laandschapselem
menten
Functionele bodembiodiversiiteit helpt o.a. om bladverte
ering met daarrin pathogenenn, te versnelle
en via regenwo
ormen
e
en micro-organnismen. Tevenns zou de bode
embiodiversite
eit bijdragen aan
a een betere
e benutting van voedingssto
offen
zoals fosfaat via geënte myc
corrhiza’s en stikstof
s
E
Efficiënter gebruik van bestrijdingsmiddele
en door gewassafhankelijke spuittechnieke
s
en, GPS, ziekte
esensoren en
uitbreiding van beslissingond
dersteunende systemen. Em
missiereductietechnieken vo
oor het toepasssen van
b
bestrijdingsmid
ddelen blijft vaan wezenlijk be
elang
R
Robotisering va
an spuittechnieken, dunnen en plukken m
moeten bijdrage
en aan het effficiënter gebruuik van
g
gewasbeschermingsmiddele
en en verlaging
g van de kostp
prijs

Boo
omkweke
erij
Ontw
wikkeling
gen innova
atieve sysstemen op basis va
an drijfve
eren in de
e
boomkwekerrij
De bo
oomkwekerijse
ector omvat onngeveer 4.000
0 bedrijven enn beslaat iets
meer dan 17.000 ha
h (waarvan 15
5.841 ha boomkwekerij en 1.298 ha vaste
plante
en). Hiervan is ca 5% containerteelt buitenn. Het areaal neemt
n
jaarlijkss
met e
enkele procentten toe (vanaf 2000 +28%).. Het aantal be
edrijven neemtt
jaarlijkks met enkele procenten af (vanaf 2000 - 25%).
Het aaantal gewasse
en dat door de
e sector getee
eld wordt, is groot. De
bedrijvven hebben zich over het allgemeen gesp
pecialiseerd in de teelt van één
é
of eenn beperkt aanttal groepen ge
ewassen zoalss vruchtbomenn, sierheesters
en klim
mplanten, sierrconiferen, laaan- en parkbom
men, buxus etc
c.
Er besstaan twee verschillende tee
eltwijzen in de
e boomteeltsector: open tee
elt
in de vvollegrond en open teelt in containers.
Bome
en en vaste pla
anten worden verhandeld in moderne, mo
ondiaal
georië
ënteerde ketenns van produc
cerende bedrijven, vermeerd
deringsbedrijvven
en hanndel.
t
in
De volgende drijfveren zullen de boomkwekerijj in de nabije toekomst
Nederrland zeker be
eïnvloeden:
• K
Kostprijsreducttie
• K
Kwaliteit en fytosanitaire asp
pecten
• S
Specialisatie (uunieke gewasssen)
• V
Verkleining vann het beschikb
bare gewasbesschermingsmiddelenpakket
• E
Emissiereductie van nutriënten (met name
e N en P) en ge
ewasbescherm
mingsmiddelenn (met name herbiciden
h
en
fuungiciden)
• A
Agrobiodiversitteit en inpassing in het landschap (geldt vooral
v
voor de
e vollegrondsb
bedrijven)
• T
Technische onttwikkelingen en
e kansen op het
h gebied vann precisielandbouw en ICT (geldt vooral voor
v
containerteelt
b
bedrijven)
• T
Teelten de grond uit.
peelt ook in de
e boomkwekerijsector gezie
en het toenem
mend aantal ha
a boomteelt enn het afnemennd aantal
Schaaalvergroting sp
bedrijvven. Maatscha
appelijk veranttwoord produc
ceren dwingt de
d sector tot verdere reduc
ctie in het verb
bruik van mesttstoffen
en gewasbescherm
mingsmiddelen en inpassing van de teeltbe
edrijven in hett landschap.
peelt niet of naauwelijks in de
e boomteelt. De
D verwachting
g dat het besc
chikbare middelenpakket in deze
Residuue-vrij telen sp
sector sterk zal afnnemen is echte
er een belangrrijke drijfveer voor
v
vernieuw
wing.
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In de Kader Richtlijnn Water wordt momenteel gewerkt
g
aan innovaties in de
e teeltwijze waaarbij telen uit de vollegrond
d de
grijkste innova
atie is. Innovatties op het gebied van technniek en verede
eling zullen huun intrede doen. Ook boomkkwekers
belang
zullen te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverande
k
ering, nieuwe ziekten,
z
plage
en en onkruide
en, en
wateroverschotten c.q. waterteko
orten.
Voor d
de boomteelt is de productie van kwalitattief hoogwaard
dig uitgangsm
materiaal erg belangrijk.
b

Ken
nnisbehoe
efte voor gewasbes
g
scherming in innovvatieve bo
oomkwek
kerij
•

•
•
•

•
•

K
Kennis om besslissingsonderssteunende sysstemen op te tuigen
t
die aannsluiten bij de intredende
p
precisielandbouwtechnieken//robotisering in de sector (zzie ook akkerb
bouw). Hierme
ee wordt in de
eze sector ookk
p
plaatsspecifiekk optimaliserenn van gewasbe
escherming en Integrated crop
c
Managem
ment mogelijk. Nieuwe ICTo
oplossingen kuunnen (op de laange termijn) ook leiden tott kostprijsverla
aging. De kosttprijs wordt vo
ooral bepaald door de
arbeid. Opbrenngst is echter vooral afhankelijk van de kw
waliteitscriteriaa
D
De combinatie van emissiere
eductie met ee
en beperkt pakket gewasbe
eschermingsm
middelen vraag
gt om nieuwe,
e
emissievrije en effectieve toe
epassingen vaan middelen inn een innovatie
ef teeltsysteem
m
V
Voor de vollegrrondsteelt is de
d inpassing inn het landschaap erg belangrrijk in verband met maatschhappelijke acce
eptatie.
V
Verhoging van biodiversiteit kan gebruikt worden
w
voor stimulering
s
vann de natuurlijke vijanden. Hie
ervoor is mee
er
specifieke kennnis nodig
T
Telen uit de gro
ond leidt hoog
gstwaarschijnlijk tot recirculatie van waterr met nutriënte
en en (waarsc
chijnlijk) nieuwe
e
ziekten, plagenn en onkruidenn. Dit vraagt om kennis overr het vergroten van de weerrbaarheid van gewassen teg
gen
ziekten, plagenn en onkruidenn met behulp van
v groene ge
enetica, agro-b
biodiversiteit en
e gezonde enn weerbare bo
odem of
substraat.
S
Specifieke knelpunten in de sector
s
zijn: wo
ortelknobbel- en
e wortellesieaaltjes, schimmels zoals me
eeldauw, phom
ma en
p
phytophthora, onkruiden (voo
oral in de conttainerteelt), he
erbiciden en oppervlaktewat
o
terknelpunten gerelateerd aan
a
spuittechniekenn
V
Voor potentiële
e nieuwe ziekte
en is een goede inschatting
g van het geva
aar en een sne
elle, effectieve
e aanpak nodig
g.
K
Kennis hierover moet eerderr beschikbaar zijn en vereistt een meer proactieve benaadering

Glas
astuinbou
uw
Ontw
wikkeling
gen innova
atieve sysstemen op basis va
an drijfve
eren in gla
astuinbou
uw
De glaastuinbouw is van groot belang voor de
Nederrlandse econo
omie. De exportwaarde is 6 miljard
euro e
en het aantal arbeidsplaatse
a
en wordt gesc
chat op
350.0
000. De ruimte
e die de glastuuinbouw innee
emt is zeer
beperrkt. De 10.000
0 ha kassen beslaan slechtss 0.25%
van he
et totale grond
doppervlakte in
i Nederland.
De glaastuinbouw staaat bekend alss een zeer innnovatieve
sector waar hard gewerkt wordt aan verduurza
aming. De
grijke drijfvere
en daarbij zijn:
belang
1. Energie: van energieconnsumerend naar
oducerend
energiepro
2
2. Emissie va
an mineralen en
e
gewasbeschermingsmid
ddelen (met naame
insecticide
en)
3
3. Voedselveiligheid: consuument wil residu-vrije
producten
4
4. Schaalverg
groting: meer behoefte aan robuuste en weerbare
w
teeltsystemen
Door de economisc
che recessie staat
s
de secto
or onder zware
e druk en is de
e export voor het eerst sind
ds jaren gekrompen.
Door de toenemend
de concurrentie vanuit ande
ere landen is het juist nu zaaak radicale syssteeminnovatie
es te ontwikke
elen die
de secctor duurzame
er en daardoo
or economischh sterker make
en.
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Systeeminnovaties zijn nu vooral gericht op ennergiebesparinng. Voor een echte
e
verduurzzaming is het nodig om bij
e gewasbesc
cherming te integreren. De ervaring leert dat nieuwe syysteeminnovatties, zoals sem
miinnovaaties energie en
geslotten kassen, niiet vrij blijven van
v ziekten enn plagen, maar dat de problemen juist kunnnen toeneme
en. Er is daaro
om
grote behoefte aan de ontwikkeling van totaalc
concepten voo
or energieneuttrale teeltsyste
emen met eenn grote mate van
v
weerb
baarheid tegenn ziekten en plagen. Door deze weerbaarrheid wordt vo
oldaan aan de marktvraag om een schone
e
emisssieloze sector met residu-vriije producten.

Ken
nnisbehoe
efte voor gewasbes
g
scherming in innovvatieve gllastuinbouw
Om de
e verduurzaming van de glaastuinbouw te verbeteren, iss veel kennis en
e onderzoek nodig om systemen te ontw
wikkelen
die teelten in de glaastuinbouw we
eerbaar makenn tegen ziekte
en en plagen, inclusief
i
energ
giebesparende
e maatregelenn. Deze
baarheid is gebaseerd op:
weerb
• W
Weerbaarheid van
v teeltsubsttraten:
o Benuttten van directte en indirecte
e effecten van fysische en biologische
b
eig
genschappen van
v substratenn op
plagen en ziekten
o Aansluuiten bij nieuw
we teeltmedia op
o basis van reststromen
r
• W
Weerbaarheid van
v het gewass:
o Vered
deling voor dire
ecte (partiële) resistenties
o Vered
deling op indire
ecte resistentiie (beharing, microklimaat,
m
geschiktheid voor
v
bestrijders)
o Geïnduceerde resisstentie (koppellen aan substrraat)
• W
Weerbaarheid op
o het gewas (= functionele
e biodiversiteitt):
o Aanbrrengen van een gewasgeschhikte gemeensschap van nattuurlijke vijanden en/of antag
gonisten
o Onderrsteunen van natuurlijke
n
vijanden met systemen op bassis van alternattieve prooien, voedsel,
schuilplekken (habittat manageme
ent)
• W
Weerbaarheid van
v het klimaaat:
o Voorkkomen van infe
ecties door mo
onitoring en stturing van hett microklimaatt
o Koppe
elen aan energ
giebesparende
e maatregelenn, plantweerba
aarheid en pre
estaties van naatuurlijke vijanden
ekten en plage
en, blijven dete
ectie en preve
entie van somm
mige lastig te bestrijden ziekten en
Naastt de weerbaarheid tegen zie
plagenn zeer belangrijk. Ook deze
e maatregelen zijn in te zette
en in teeltsystteeminnovatiess.
Deze innovaties mo
oeten voor en met stakehold
ders uit de sec
ctor ontwikkelld worden: tele
ers, voorlichte
ers,
veredelingsbedrijven, producucennten van natuuurlijke vijandenn, LTO, PT en het Ministerie
e van Economische Zaken,
Landb
bouw en Innovatie.

Bloe
oembollen
n
Ontw
wikkeling
gen innova
atieve sysstemen op basis va
an drijfve
eren in de
e bloembo
ollen
Nederrland heeft een dominante positie
p
in de productie
en hanndel van bloem
mbollen in de wereld. Het aaandeel
van Nederland in de
e wereldproduuctie bedraagtt 70% en
in de w
wereldhandel zelfs 80%. He
et totale opperrvlak dat
met b
bloembollen be
eplant is ten opzichte van 20
008 licht
afgenomen tot 23.5
561 ha. In 200
09 waren er 1.790
1
bedrijvven met bloem
mbollen waarvvan 880
gespe
ecialiseerde blloembollenbed
drijven. De
exportwaarde van bloembollen
b
w in 2009 59
was
90 M€.
Er werken ruim 23.000 mensen in de
bloem
mbollensector.
De volgende drijfveren zullen de teeltsystemen
t
n waarin
bloem
mbollen wordenn geproduceerd in de nabije
e
toekomst in Nederlaand zeker beïnnvloeden:
• Marktwerkking en afzetbe
evordering,
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•
•
•
•
•
•

kostprijsreductie en schaalvoordelen zoals schaalvergroting
Ruimtegebrek (speelt vooral in Zuid-Holland)
Vermindering energiegebruik (speelt vooral in bewaring en broeierij)
Verkleining van het beschikbare gewasbeschermingsmiddelenpakket
Beperkter gebruik van vooral fosfaat en in mindere mate stikstof
Emissiereductie van nutriënten (met name N en P) en gewasbeschermingsmiddelen (vooral herbiciden en
fungiciden)
Instandhouden van bodemkwaliteit (o.a. nutriënten, organisch stof en bodemgezondheid)

Belangrijke systeemsprongen die daarbij een rol spelen zijn:
• Teelten de grond uit
• Een belangrijk hulpmiddel voor de veranderingen in teeltsystemen zijn technische ontwikkelingen en kansen op
het gebied van precisielandbouw en ICT
De verwachting is dat het vergroten van de bedrijven de komende jaren zal doorzetten terwijl het totale areaal waarop
bloembollen worden geteeld gelijk zal blijven of iets afneemt. Het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van de bollen
is daarbij erg belangrijk. Hierbij speelt het toetsen op ziekten en op bol/plantkwaliteit een belangrijke rol.
Maatschappelijk verantwoord produceren dwingt de sector tot verdere reductie in verbruik van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen.
Residue-vrij telen is in vergelijking met andere sectoren veel minder belangrijk in deze sector.
Telers zullen meer te maken krijgen met gevolgen van klimaatverandering, nieuwe ziekten, plagen en onkruiden, verzilting
en waterbeheer.
Agro-biodiversiteit biedt kansen om het platteland aantrekkelijker te maken en de weerbaarheid van teeltsystemen te
vergroten. Bloembollenbedrijven die niet mee kunnen in de schaalvergroting kiezen voor nevenactiviteiten.
Een belangrijke ontwikkeling is schaalvergroting door landhuur en de zogenaamde reizende bollenkraam. De afstand
tussen grondeigenaar en grondhuurder leidt tot verwaarlozing van het lange-termijnbelang van de bodem. Dit uit zich in
het verlagen van organische stof, pH en een toenemende ziektedruk. Door de belangen van grondeigenaren en huurders
aan elkaar te koppelen kan deze verkeerde trend worden gestopt.
Binnen de bloembollensector wordt onderzocht of er nieuwe markten kunnen worden ontwikkeld voor de bloembollen,
bijvoorbeeld een teelt voor bio-based economie op basis van inhoudsstoffen (bijvoorbeeld galanthamine in narcis tegen de
ziekte van Alzheimer).

Kennisbehoefte voor gewasbescherming in innovatieve bloembollen
Op basis van bovenstaande schets van toekomstige ontwikkelingen in de bloembollenteelt kunnen de volgende punten
worden benoemd die voor gewasbescherming meer kennis behoeven:
• Kennis om beslissingsondersteunende systemen op te tuigen die aansluiten bij de intredende
precisielandbouwtechnieken/robotisering in de sector (zie ook akkerbouw). Hiermee wordt in deze sector ook
plaatsspecifiek optimaliseren van gewasbescherming en Integrated Crop Management mogelijk. Nieuwe ICToplossingen kunnen (op de lange termijn) ook leiden tot kostprijsverlaging. De kostprijs wordt vooral bepaald door de
arbeid
• Kennis over de effecten van minder energieverbruik (bijvoorbeeld minder ventileren tijdens de bewaring) op ziekten
en plagen (bijvoorbeeld in de bewaring)
• De combinatie van emissiereductie met een beperkt pakket gewasbeschermingsmiddelen vraagt om nieuwe,
emissievrije en effectieve toepassingen van middelen in innovatieve teeltsystemen.
• Voor de vollegrondteelt is de inpassing in het landschap erg belangrijk voor maatschappelijke acceptatie. Verhoging
van biodiversiteit kan gebruikt worden voor stimulering van de natuurlijke vijanden. Hiervoor is meer specifieke kennis
nodig
• Kennis over het vergroten van weerbaarheid van gewassen tegen ziekten, plagen en onkruiden met behulp van
groene genetica, agro-biodiversiteit en gezonde bodem. Het zoeken naar alternatieven voor chemische
grondontsmetting verdient hierbij extra aandacht
• Telen uit de grond leidt hoogstwaarschijnlijk tot recirculatie van water met nutriënten en (waarschijnlijk) nieuwe
ziekten, plagen en onkruiden. Dit vraagt om kennis over vergroting van weerbaarheid van gewassen tegen
ziekten/plagen/onkruiden door middel van groene genetica, agro-biodiversiteit en een gezond en weerbaar substraat
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•
•
•

S
Specifieke knelpunten in de sector
s
zijn: wo
ortelknobbel- en
e wortellesieaaltjes, schimmels zoals fussarium, pythiuum en
d
diverse sclerottiën-vormende schimmels zo
oals rhizoctonia, sclerotinia en stromatinia, virussen, onkruiden en
o
oppervlaktewatterknelpunten gerelateerd aan
a vooral punntemissies
Fytosanitaire thhema’s als ste
engelaaltjes, knolcyperus, aardappelmoehheid, Meloïdog
gyne-soorten vragen
v
om
b
basiskennis uitgewerkt tot managementsy
m
ystemen
Innzicht in de rol van de fytosanitaire kwaliteit van het uitgangsmateriaal op de gewaasbescherming in de rest va
an de
p
productieketenn

Ope
enbaar Groen
G
Ontw
wikkeling
gen innova
atieve sysstemen op basis va
an drijfve
eren in op
penbaar groen
g
Binnenn het domein van openbaar groen zijn vie
er
system
men te ondersscheiden:
• B
Beeldbepalen
nd groen lang
gs wegen en
klassieke parke
en in verstede
elijkte gebieden.
H
Hierin zijn bomen meestal be
eeldbepalend. De
e
eigenschap is dat
d dergelijke systemen eenn
laange ontstaansgeschiedeniss hebben en niet
n
snel zijn te vervvangen. Ziekte
en en plagen
de schade bettekenen.
kunnen blijvend
V
Voorbeelden zijn de iepziekte
e en de
kastanjebloedinngsziekte. De epidemiologie
e van
dergelijke ziektten is vaak complex. Jarenlaang
d
o
onderzoek en het
h verdwijnenn van veel iepe
en
heeft bij de iep
pziekte geleid tot
t een vaccinn en
de ontwikkeling
g van nieuwe veel
v
minder
d
vatbare iepenraassen. Voor de kastanjeziekkte is
innmiddels de ve
eroorzaker be
ekend, maar zijn nog geen maatregelen
m
b
beschikbaar.
B
Behalve
deze b
bekende ziekte
en zijn
e
er in de afgelop
pen jaren in Europa een aanntal nieuwe zie
ekten opgekom
men zoals Masssaria in plataanen en Chalarra in
essen. Een twe
eede belangrijke factor die invloed
i
heeft o
op deze langle
evende system
men is de klimaatverandering.
e
H
Hierdoor neem
mt de stress waaaronder bom
men in het sted
delijk gebied le
even (droogte,, hoge temperratuur, beperkkte
b
bewortelingsruimte) verder ttoe en ontstaa
at er ook ruimtte voor nieuwe
e ziekten en plagen. Onderzzoek is nodig om
o
uitval van deze langzaam gro
oeiende oude en beeldbepaalende bomen te voorkomenn en om te bepalen hoe het groen
aangepast diennt te worden om
o ook onder de veranderende omstandigheden duurzzaam te kunne
en functionerenn.
• N
Natuurgebied
den die in Ned
derland aangelegd worden voor
v
biodiversiteitontwikkeling en voor rec
creatie leiden soms
to
ot onverwachtte problemen. Voorbeelden zijn lime diseaase en eikenprocessierups e.d. De ecologie en epidem
miologie
van deze humaane ziekten zijnn complex. Ve
eel onderzoek is nodig om het
h natuursystteem zo in te richten
r
dat hett risico
o
op deze ziekten geminimalisseerd wordt.
• S
Siertuinen me
et een continue
e aanplant vann exotische so
oorten afkomsstig van tuince
entra. Dergelijkke exotische soorten
s
kunnen een bro
on zijn van nieuwe ziekten en
e plagen, die mogelijk ook kunnen overgaan op onze endemische
e
planten
(inclusief land- en tuinbouwge
ewassen). Daa
arnaast worde
en juist exotisc
che soorten ge
ekozen die kuunnen overwintteren en
d
daardoor ook als
a waardplantt kunnen gaann fungeren vann bestaande ziiekten en plag
gen, die vroege
er in de winterr niet
o
overleefden. In sommige gevvallen kunnen deze soorten zich ook prim
ma handhaven en uitbreiden in de natuurlijke
o
omgeving (inva
asieve soortenn). Het ecologische systeem
m en het fytosaanitaire contro
olesysteem mo
oeten zo ingerricht
w
worden dat dezze nadelige efffecten wordenn geminimaliseerd.
• S
Stadstuinbouw
w is vanwege de duurzaamheidscriteria een
e belangrijke
e toekomstige
e trend: allerle
ei groente en fruit
f
w
worden dichtbijj de consument geproducee
erd, los van de grond als ennergieleverend
de onderdelenn van de woon- en
w
werkgebouwenn. Ook zullen dergelijke
d
systtemen een ond
derdeel van he
et stedelijk gro
oen gaan vorm
men.
deze systeme
en moet een niieuw gewasbe
eschermingssyysteem ontwikkkeld worden, waar vrijwel geen
g
plaats zaal zijn
Voor d
voor cchemische gew
wasbescherm
ming.
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Kennisbehoefte voor gewasbescherming in innovatief openbaar groen
•

•
•
•

•
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Kennis om de weerbaarheid van bomen (en groen) in de stedelijke omgeving te verhogen. Daarbij gaat het om kennis
van het effect van bodemeigenschappen in deze zeer specifieke omgeving op groei en conditie van de boom; en om
kennis van relaties met symbionten (zoals mycorrhiza en endofyten) en antagonisten van ziekteverwekkers, opnieuw
toegespitst op dit specifieke milieu
Kennis van de veroorzakers van nieuwe ziekten en plagen en van het effect dat de omstandigheden hebben op het
optreden hiervan. Hiermee moeten innovatieve methoden ontwikkeld worden voor enerzijds het voorkómen van deze
ziekten en plagen en anderzijds de effecten op getroffen beplantingen te beperken
Kennis van ecologische en inrichtingsmaatregelen om het vóórkomen van parasieten met humane pathogenen terug
te dringen, dan wel om de mogelijkheden van overdracht op de mens tot een minimum te beperken
Kennis die het mogelijk maakt om in te spelen op de omstandigheden in de toekomst. Concreet betekent dit kennis
over het sortiment dat in de toekomst geschikt is om op duurzame wijze de steeds belangrijker functies van het
groen te vervullen, ook onder de veranderende klimaatomstandigheden. Tegelijkertijd moet het sortiment bestand
zijn tegen de nieuwe ziekten en plagen die het huidige sortiment decimeren
Kennis om met name insectenplagen in stedelijk groen op een geïntegreerde wijze tegen te gaan
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