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Voorwoord

Van 2002 tot en met 2005 is in onderzoeksprogramma’s
(DWK 397) door onderzoekers van Wageningen UR gewerkt aan
de ontwikkeling van geïntegreerde gewasbescherming.
Opdrachtgever was het Ministerie van LNV. In deze onderzoeksprogramma’s is met name gezocht naar mogelijkheden om
ziekten, plagen en onkruiden te beheersen door preventieve
maatregelen en versterking van de weerbaarheid in de teeltsystemen. Hierbij is enerzijds gewerkt aan ‘wetmatigheden’ en
anderzijds aan praktische oplossingen die bruikbaar zijn voor
ondernemers.

liggen maar (uiteindelijk) daadwerkelijk worden gebruikt in de
praktijk. Daarvoor is interactie tussen ondernemers en
onderzoekers essentieel. Die interactie heeft op allerlei manieren
plaatsgevonden en is in de loop van de tijd steeds beter van de
grond gekomen. Ik denk daarbij aan klankbordgroepen van
ondernemers rond onderzoeksprojecten. Maar ik denk ook aan
het project Telen met Toekomst dat in 2004 is gestart en dat tot
doel heeft om samen met ondernemers methoden van
geïntegreerde gewasbescherming verder te ontwikkelen en te
implementeren.

In 2003 is het Convenant Duurzame Gewasbescherming
ondertekend door LTO Nederland, Nefyto, Agrodis, Vewin, Unie
van Waterschappen, Ministerie van VROM en Ministerie van LNV.
Het hoofddoel van het convenant is om te komen tot een
duurzame gewasbescherming. In het convenant zijn afspraken
gemaakt over waar we met elkaar naar toe willen, wat we willen
bereiken en hoe we zover kunnen komen. Een subdoel is het
bevorderen van geïntegreerde gewasbescherming. Daarvoor is
het noodzakelijk dat er naast de bestaande kennis over
geïntegreerde gewasbescherming ook nieuwe kennis wordt
ontwikkeld. Kennis die op een wetenschappelijk fundament rust,
maar ook voor ondernemers praktisch bruikbaar is. De in 2002
gestarte onderzoeksprogramma’s sloot goed op dit subdoel aan.

Mijn dank gaat uit naar de programmaleiding en de onderzoekers
die aan deze onderzoeksprogramma’s hebben gewerkt.
Bijzondere dank aan Piet Boonekamp en Ernst van den Ende voor
de efficiënte en constructieve wijze van samenwerken. Ook de
leden van de begeleidingscommissie hartelijk dank voor uw
bijdragen, bijdragen die werden gekenmerkt door uw
betrokkenheid, constructief meedenken, kritische vragen stellen
op hoofdlijnen en zo nodig op details.

De resultaten van dit onderzoek treft u aan in dit boek: een
samenvattende en toegankelijke rapportage van de onderzoeksresultaten. De onderzoekers en de programmaleiding hebben veel
aandacht gegeven aan de praktische bruikbaarheid van de
resultaten. Die resultaten moeten immers niet ‘op de plank’ blijven

Tenslotte, de ‘klus’ om nieuwe kennis te ontwikkelen die nodig is
om te komen tot geïntegreerde gewasbescherming is nog niet
klaar. Nieuwe onderzoeksprogramma’s zijn inmiddels weer van
start gegaan. Ik wens dat daarbij door ondernemers samen met
onderzoekers kan worden voortgebouwd op de inhoud van dit
boek.
Hans Schollaart,
voorzitter Begeleidingscommissie Onderzoeksprogramma’s
DWK 397
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Inleiding

Programma 397-III: nieuwe toetsen voor uitgangsmateriaal en
monitoring (in 2005 uitgebreid met Programma VI: Fytosanitair)
Programma 397-V: nieuwe mechanismen voor onkruidbeheersing
Programma 397-IV: integratie van alle elementen van voorgaande
programma’s tot beheersstrategieën op praktijkschaal

Met groot genoegen brengen we namens het gehele programmateam van de Gewasbeschermingsprogramma’s 397 I - VI dit boek
onder uw aandacht. Het betreft de resultaten van al het gewasbeschermingsonderzoek dat in de periode 2002–2005 door
Wageningen UR is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van LNV.

•

Alvorens we u uitnodigen verder door te bladeren willen we u kort
informeren over het ontstaan en de integratie van de 397programma’s.
De Gewasbeschermingsprogramma’s 397 zijn in 2002 gestart ter
ondersteuning van het gewasbeschermingsbeleid van het Ministerie
van LNV en vormden een trendbreuk met de voorgaande
programma’s, die disciplinair van opzet waren (virologie, bacteriologie,
mycologie, nematologie en entomologie). Er is door LNV vanaf 2002
gekozen voor een thematische opzet, waarbij problemen in bepaalde
gewassen die een knelpunt voor de geïntegreerde
gewasbescherming vormen, de leidraad voor het onderzoek moesten
worden. De volgende probleemgebieden werden aangewezen:
• Schurft- en plaagbeheersing in de fruitteelt
• Phytophthorabeheersing bij aardappel
• Botrytisbeheersing in bloembollen
• Beheersing van bodemgebonden ziekten, met name vrijlevende
aaltjes
• Trips- en luisbeheersing
• Geïntegreerde beheersing van ziekten en plagen in chrysant en
roos
• Identificatie quarantaine-organismen
• Pesticideloze bijenhouderij (vanaf 2003)
• Innovatieve onkruidbeheersing (vanaf 2003)

Alle programma’s werden binnen één koepel gebracht met het doel
dat door optimale uitwisseling en afstemming van
onderzoeksprojecten zoveel mogelijk kennis praktijkrijp zou worden
gemaakt. Doordat we als programmateam op een uitstekende
collegiale manier hebben samengewerkt, hopen we dat dit is gelukt.
Een belangrijk resultaat vormen de publicaties ‘Best Practices
Gewasbescherming’, die voor iedere sector zijn opgesteld. Daarnaast
is gedurende de looptijd in ieder geval gepoogd op grote schaal te
communiceren met de praktijk. Naast grote aantallen
vakbladartikelen, open dagen en bijdragen aan demo’s, zijn er
bijvoorbeeld in 2004 alleen al meer dan 215 praktijklezingen geweest
voor groepen telers, studieclubs e.d. Dit betekent dat vrijwel iedere
werkavond ergens in het land een lezing is gehouden door een 397medewerker. Het programmateam wil dan ook al de
projectmedewerkers bedanken voor de geweldige inzet in de
afgelopen periode.

Het was niet eenvoudig om de stap van discipline- naar
themaprogramma’s te maken, maar er is uiteindelijk gekozen voor
zowel strategische als meer geïntegreerde programma’s. Via een
zeer vruchtbare samenwerking met LNV en de
begeleidingscommissie die als één commissie alle 397-programma’s
uitstekend heeft begeleid, is deze transitie goed gelukt en zijn de
volgende programma’s met succes uitgevoerd:
• Programma 397-I: factoren voor verhoging intrinsieke
weerbaarheid van plant en teeltsubstraat
• Programma 397-II: niet-chemische gewasbeschermingsmaatregelen

•
•

Wij, de programmaleiding en alle projectmedewerkers van 397,
hebben ons best gedaan om dit boek samen te stellen. Er is gekozen
om per project één overzichtelijke pagina te maken, met een
weergave van de vernieuwende resultaten met tegelijk een doorkijkje
naar de toepasbaarheid voor de praktijk. De bundel projectresultaten
wordt per programma door de programmaleiding ingeleid met enkele
‘highlights’.
We hopen dat u in dit boek veel zult vinden dat interessant is voor u, of
voor de sectoren waarmee u een binding hebt. Wij zijn er in ieder geval
enthousiast over, nu we het geheel zo overzien! We zijn echter pas
echt tevreden als u door het lezen wordt aangezet om deze kennis
verder met de praktijk te delen.
Veel leesplezier, namens het gehele 397-programmateam,
Piet Boonekamp, coördinator
Ernst van den Ende, secretaris
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