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1. Inleiding
Om de onderzoeksgelden beter op elkaar af te stemmen is er voor gekozen de
programmering en aansturing van het onderzoek in de gouden driehoek van
bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen vorm te geven. In het advies van de
Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal (T&U) is opgenomen dat de overheid,
kennisinstellingen en bedrijfsleven komen tot een strategische co-innovatie agenda
Plantgezondheid, samen met de Topsector Agro & Food (A&F).
De Co-innovatie agenda Plantgezondheid 2012 – 2027 is een strategische
onderzoeksagenda gericht op trendbreuken en baanbrekende innovaties. De aanpak van
plantgezondheid wordt integraal bekeken vanuit het gewas, het bedrijf en vanuit de
keten. Het gaat hierbij om zowel quarantaine (Q) als kwaliteits (K) organismen. Er is dus
een duidelijke interactie met fytosanitaire vraagstukken gericht op ziekten, plagen en
onkruiden. Richting 2027 moeten hiermee de structurele problemen zijn opgelost en
robuuste weerbare systemen zorgen voor een duurzame productie en weerbaarheid van
de producten door de keten heen. De Co-innovatie agenda Plantgezondheid 2012 – 2027
is gericht op het creëren van economische meerwaarde voor ondernemers,
maatschappelijke meerwaarde en wetenschappelijke meerwaarde.
De Agenda voor co-innovatie en onderzoek plantgezondheid:
1. benoemt de gezamenlijke visie en ambitie van overheid, bedrijfsleven en
onderzoeksinstellingen op plantgezondheid.
2. benoemt de gewenste trendbreuk en innovaties in plantgezondheid.
3. is een strategische onderzoeksagenda, gericht op alle onderzoeksinstellingen
(universiteiten, TNO, NWO, KNAW-instituten, etc.) en particuliere bedrijven en
organisaties waar relevant onderzoek plaatsvindt.
Om hiertoe te komen zijn in 2012 brainstorm bijeenkomsten georganiseerd. Vanuit
verschillende invalshoeken uit de gouden driehoek hebben sprekers hun visie gegeven
over robuuste weerbare systemen, een emissieloze land- en tuinbouw met een minimale
inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen in 2027. Denkbeelden over
trendbreuken uit andere disciplines en branches dan de tuinbouw zijn hier nadrukkelijk
ingebracht. Daarnaast zijn ook de visies van marktpartijen ingebracht. De co-innovatie
agenda Plantgezondheid leidt tot een doorlopende integratie van fundamenteel
onderzoek tot en met valorisatie. De co-innovatie agenda is richtinggevend aan:
o Kennis Basis (KB) Onderzoek.
o Beleidsondersteunend (BO) Onderzoek.
o Praktijk en toegepast wetenschappelijk onderzoek door Productschappen
en Keuringsdiensten in samenwerking met het bedrijfsleven.
Daarnaast wordt aansluiting gezocht met activiteiten Plantgezondheid gefinancierd door
andere bronnen (o.a. NWO, KNAW, EU).
De agenda richt zich op trendbreuken en innovaties en doet dat vanuit de context van
vandaag. Dat betekent naar de toekomst toe dat de agenda regelmatig een update
behoeft, naar de laatste stand der techniek, kennis en voortschrijdende inzichten.
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2. Ambities en doelen plantgezondheid
Plantgezondheid leidt tot een garandeerde kwaliteit van schoon uitgangsmateriaal en
land- en tuinbouw producten voor gezondheid en vreugde. Dit geeft een duidelijke
toegevoegde waarde, zowel aan uitgangsmateriaal als aan land- en tuinbouwproducten
voor alle schakels in de keten. Het leidt tot gezonde producten en welbevinden van de
gehele maatschappij en draagt bij aan de wereldvoedselzekerheid. Door duurzaam te
produceren en schoon te leveren wordt Nederland preferred supplier van voedsel en
sierteeltproducten. Hierdoor worden de afzetmogelijkheden van land- en
tuinbouwproducten vergroot en de Nederlandse concurrentiepositie wordt versterkt. De
consument vraagt om duurzaam geproduceerde gezonde producten. Plantgezondheid
draagt duidelijk bij aan de meest duurzame sectoren landbouw, tuinbouw en
uitgangsmateriaal in de wereld. Met een sterke innovatie agenda is en blijft Nederland
voorloper op het gebied van kennis over plantgezondheid.
Visie: In 2027 bestaat de land- en tuinbouwsector uit gezonde innovatieve bedrijven met
economisch rendabele teelten die opereren binnen de duurzaamheidsrandvoorwaarden van
markt en maatschappij.
Er is de afgelopen jaren veel bereikt ten aanzien van duurzame gewasbescherming. Uit de
evaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming (periode 1998 – 2010) is gebleken dat
de gewasbescherming duurzamer geworden is. Er worden minder resten van
gewasbeschermingsmiddelen (residuen) aangetroffen en de kwaliteit van het oppervlakte
water is verbeterd. De beleidsdoelen voor de arbeidsveiligheid en voor de kwaliteit van het
oppervlakte water zijn echter niet behaald. Tussen overheid en bedrijfsleven bestaat
consensus
over
de
noodzaak
om
de
milieubelasting
als
gevolg
van
gewasbeschermingsmiddelen nog verder terug te dringen. In dat licht zijn structurele
oplossingen noodzakelijk om een rendabele en duurzame plantaardige productie veilig te
stellen en in te spelen op de wensen van de markt. Vanuit de gouden driehoek
(uitvoeringsagenda Topsector T&U / A&F) is de volgende ambitie voor plantgezondheid
opgesteld:
 De wereldwijd leidende positie van de Nederlandse land- en tuinbouw in
uitgangsmateriaal en speciality crops willen we behouden en waar mogelijk
versterken. Producten dienen daartoe van hoogwaardige geborgde fytosanitaire
kwaliteit te blijven en duurzaam te worden geproduceerd.
 Op de lange termijn willen wij een land- en tuinbouw die nagenoeg emissie- en
residuvrij produceert in robuuste systemen met een sterk verminderde
afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Er moet een
effectief en duurzaam middelen pakket (biologisch en chemisch) beschikbaar
komen met een minimale milieubelasting waarmee Nederland op wereldschaal
concurrerend kan blijven.
Om deze ambities te realiseren moet er een duidelijke kanteling komen in denken en
doen richting robuuste weerbare systemen en weerbare ketens. De Co-innovatie agenda
Plantgezondheid 2012 – 2027 geeft richting aan deze kanteling. Ter illustratie zijn een
aantal sfeerbeelden Plantgezondheid 2027 weergegeven.
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Voor de vertaling van de ambities naar concrete doelen voor de kortere termijn wordt
aangesloten bij de doelen zoals die voor 2018 zijn geformuleerd in het kader van het
“Nationaal Actieplan Duurzame Gewasbescherming” en de tweede nota duurzame
gewasbescherming “Gezonde Groei, Duurzame Oogst”. De co-innovatie agenda zal
moeten bijdragen aan het versterken van de concurrentiekracht en de innovatie in de
topsectoren en het verminderen van de risico’s en effecten van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen op de omgeving. Concreet vertaalt zich dat in de volgende
belangrijke doelen:








De in 2010 in Nederland geïdentificeerde gewasbeschermingknelpunten in 2018
verminderen met 50% en voorkomen dat nieuwe knelpunten ontstaan.
Verdere toepassing van geïntegreerde gewasbescherming per 2014 conform EUrichtlijn 2009/128.
De afname van overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen voor
oppervlaktewater met 50% in 2018 ten opzichte van 2013.
De afname van overschrijdingen op drinkwaterinnamepunten met 50% in 2018 ten
opzichte van 2013.
Risico’s en effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op niet
doelwit flora en fauna zoveel mogelijk voorkomen.
Het borgen van een veilige toepassing van gewasbeschermingsmiddelen voor
werknemers, passanten en omwonenden.
Het aantal MRL-overschrijdingen op groenten en fruit wordt maximaal op het
huidige
lage
niveau
gehandhaafd.
Het
berekende
percentage
normoverschrijdingen in Nederlandse producten was in 2010 minder dan 1
procent.
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3. Van ambitie naar Co-innovatie Agenda Plantgezondheid
Om te komen tot realisatie van de ambities is de Co-innovatie Agenda Plantgezondheid
2012-2027 opgesteld. De Co-innovatie Agenda Plantgezondheid richt zich op
plantgezondheidsonderzoek breed (gezond gewas, ondersteunende systemen en
technologieën, gewasbeschermingsmiddelen en -maatregelen, fytosanitair). Uiteraard
moet deze aansluiten in het systeem van de agrarische ondernemer (preventie,
veredeling, teelt, omgeving, keten). Het bedrijfsrendement en handelingsperspectief zijn
immers bepalend voor de agrarische ondernemer. Daarbij speelt sturing vanuit de keten
(ketenbenadering) een steeds belangrijkere rol. De consument vraagt om duurzaam
geproduceerde gezonde producten.

Gewenste doorbraken Plantgezondheid algemeen tot 2027
Van productiebenadering naar ketenbenadering.

De ombuiging naar weerbaar
systeem is niet alleen een inzet van
de ondernemer, maar van de gehele
keten.

Van denken naar doen.

De afgelopen jaren zijn veel
onderzoeksresultaten beschikbaar
gekomen over geïntegreerde
gewasbescherming, teeltsystemen en
plant relaties. Deze kennis wordt
geïntegreerd op een zodanige wijze
dat de ondernemer veranderingen op
het bedrijf kan doorvoeren, leidend
tot een weerbaar systeem.

Van monodisciplinair onderzoek naar multidisciplinair
onderzoek (systeembenadering).

Het onderzoek richt zich niet alleen
op het specifieke probleem, maar
vooral op mogelijkheden om het
probleem op te lossen door elders in
het systeem de aanpak te
veranderen: weerbaar systeem.

Van plantgezondheidsprobleem aanpak naar
systeemaanpak.

Bij de aanpak van een
plantgezondheidsprobleem wordt niet
alleen naar dat probleem gekeken,
maar ook naar de oorzaak en de
mogelijkheden om vanuit de keten,
het bedrijf en het gewas het probleem
te voorkomen dan wel te verkleinen.

Van probleemaanpak naar aangaan van uitdagingen om
problemen te voorkomen.

Veel plantgezondheid vraagstukken
komen voort uit problemen. Door
gestructureerd kennis te nemen van
het beoogd product en de keten
wordt meer gewerkt aan de
uitdagingen om eventuele problemen
te voorkomen.
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De Co-innovatie Agenda Plantgezondheid richt zich op alle sectoren in de land- en
tuinbouw. Ondanks de verschillen per sector wordt een duidelijke meerwaarde gecreëerd
door de intersectorale aanpak van de Co-innovatie agenda Plantgezondheid. Ook wordt
duidelijk gekeken naar interacties met biologische landbouw systemen. Naast
grootschalige internationaal georiënteerde bedrijven zullen ook in de toekomst bedrijven
actief blijven voor de lokale markt (Local for local). Bedrijven worden steeds meer High
tech gedreven. Het ontwikkelen van nieuwe technologieën zal dan ook nadrukkelijk
terugkomen in de Co-innovatie Agenda Plantgezondheid.
Om te komen tot een plantgezondheidsbeeld 2027 is er meer nodig dan alleen inzet op
plantgezondheid, maar ook op veredeling, teeltmogelijkheden, technieken vanuit andere
branches
(bv
medische
wetenschap
en
levensmiddelen
industrie),
nutriëntenmanagement etc. Dat betekent dat steeds afstemming en samenwerking nodig
is op andere thema’s binnen de agro-topsectoren.
De co-innovatie agenda is een strategische onderzoeksagenda. De inzet op kennis die
nodig is om weerbare systemen goed te laten werken, betreft echter niet alleen het
ontwikkelen van kennis (onderzoek), maar ook het toepassen van die kennis. Om kennis
toe te passen moeten de relevante partijen in de keten:
1. op de hoogte zijn van de kennis. Dit vraagt efficiënte en effectieve verspreiding,
duidelijke boodschap, juiste kanalen.
2. de kennis kunnen begrijpen (heldere duidelijke informatie).
3. de kennis kunnen toepassen. Dit vraagt om vertaling naar eigen situatie en
feedback bij knelpunten.
De afgelopen jaren is er al veel kennis ontwikkeld. Integratie van bestaande kennis, niet
alleen op plantgezondheid, maar ook van andere thema’s als nutriënten en bodem, is
noodzakelijk. Een heldere aanpak en het toepassen van deze kennis is een belangrijk
onderdeel voor de stappen richting robuuste weerbare systemen. De kennis doorstroom
zit niet in deze onderzoeksagenda, maar een goede aanpak voor de kennis doorstroom
is wel een belangrijke voorwaarde voor de verwaarding van het onderzoek.
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4. Systeemintegratie: Het Nieuwe doen in Plantgezondheid
4.1 Systeem integratie en kennislijnen
Aan de hand van de Co-innovatie Agenda Plantgezondheid moeten richting 2027 de
ambities en doelen zijn behaald en robuuste weerbare systemen zorgen voor een
duurzame productie en weerbaarheid door de keten heen. Robuuste weerbare systemen
zijn systemen die zo veel mogelijk uitgaan van natuurlijk evenwicht, minimale externe
inputs, optimale kringlopen en benutting van het zelfregulerend vermogen van de natuur
zonder ongewenste outputs. Daarvan uitgaande zijn een aantal belangrijke kennislijnen
benoemd die weergeven hoe robuuste weerbare systemen in 2027 er uit zien en hoe
plantgezondheid in het systeem van duurzame agrarische productie staat. Deze
kennislijnen zijn:
1. Weerbaar gewas,
2. Robuuste en weerbare teeltsystemen,
3. Slimme en innovatieve technologieën en
4. Effectief
en
duurzaam
(biologische
en
chemisch)
middelenen
maatregelenpakket.
Naast onderzoek op de kennislijnen is interactie tussen deze lijnen en integratie van de
resultaten cruciaal voor het ontwikkelen van succesvolle robuuste weerbare systemen,
met handelingsperspectief voor de agrarische ondernemer. De kennislijnen vormen de
pilaren voor de Co-innovatie Agenda Plantgezondheid. Op deze pilaren rust een dak, de
verbinding tussen de pilaren: de systeemintegratie. Systeemintegratie is als 5 de kennislijn
benoemd.

4.2 Systeem integratie Plantgezondheid op ketenniveau
In 2027 zijn de teelten en ketens zodanig ingericht dat planten en teelten robuust zijn en
er zoveel mogelijk geïntegreerd geteeld wordt en daarmee nagenoeg emissie- en
residuvrij wordt geproduceerd. Er zijn voor alle teelten, voor zowel de gesloten, als de
open teelten, robuuste duurzame weerbare teeltsystemen ontwikkeld. De weerbare
systemen zorgen voor hoge en hoogwaardige opbrengsten en geborgde fytosanitaire
kwaliteit, voor Q- en K-organismen, die voldoen aan de eisen van de afnemers. Daarmee
heeft Nederland haar leidende positie in de land- en tuinbouw wereldwijd op het gebied
van uitgangsmateriaal en speciality crops verder versterkt. In de gehele keten is er
samenwerking en een gezamenlijke strategie.
Vanuit de toelevering worden robuuste resistente rassen en ziektevrij weerbaar
uitgangsmateriaal geleverd. Ondernemers krijgen duurzame meststoffen, middelen met
een uitgekiend advies voor optimale inzet.
Bij de productie zorgt een uitgekiende strategie vanuit bedrijf, teelt en plant voor een
weerbaar systeem, waar ziekten, plagen en onkruiden geen kans krijgen. Hierbij zorgen
o.a. bedrijfshygiëne (preventie), raskeuze (qua resistentie en productie genetisch
geoptimaliseerd voor het systeem) zaaitijdstippen, teeltmaatregelen, snelle herkenning
8
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voor een adequaat ingrijpen, integratie van technologieën (als GPS, biologische,
biotechnologische) en mogelijkheden plant & haar omgeving (maximale benutting van de
natuur) voor een weerbare teelt. Mochten ziekten, plagen en onkruiden toch een kans
krijgen dan zorgt de beperkte inzet van effectieve schone en veilige
gewasbeschermingsmiddelen, -methoden en/of –maatregelen voor terugkeer naar een
goede balans. Er wordt gezorgd voor een goede inpassing van het bedrijf in de omgeving
met betrekking tot vormgeving en benutting van de biodiversiteit.
De zorg voor de omgeving door de sector uit zich in een aanpak om de milieubelasting
zoveel mogelijk terug te dringen en door de Groene Ruimte te beschermen tegen ziekten,
plagen en onkruiden vanuit de teelt en handel. De sector heeft ook baat bij de
beheersmaatregelen tegen ziekten, plagen en onkruiden in de groene ruimte om de
ziektedruk op de bedrijven te verminderen. Er is dus een wederzijdse verantwoording
tussen de sector en de omgeving om (her)introductie van ziekten, plagen en onkruiden te
voorkomen. Er is daarnaast sprake van positieve interactie tussen de groene ruimte en
de sector omdat de groene ruimte een schuilplaats is van biologische bestrijders, en dus
onderdeel is van het robuuste weerbare systeem.
Afnemers zijn betrokken en zorgen dat deze duurzame robuuste producten gretig aftrek
vinden in de markt. Ze denken actief mee voor verdere verduurzaming en geven snelle
terugkoppeling naar de ondernemers over de wensen van de klanten, zodat de
ondernemer in kan spelen op de wensen van markt en maatschappij.
Om dit te bewerkstelligen is verdere samenwerking, partnership, tussen groepen en
ketenpartijen voor gezamenlijke doelen van belang om te komen tot een totaalconcept
voor de klant, met daarin de wensen van de klant en met toegevoegde waarde voor alle
schakels. Transparantie en communicatie in de keten wordt steeds belangrijker.
Digitalisering en slimme info uitwisseling moeten verder ontwikkeld worden. Gewerkt
moet worden aan efficiënte logistiek met beperkte CO 2-uitstoot.

4.3 Systeem integratie Plantgezondheid op bedrijfsniveau
Het kennisniveau in 2027 is van alle ondernemingen zodanig dat ze alle gestelde
milieudoelen geïntegreerd hebben in de bedrijfsvoering en alle productiemiddelen zodanig
optimaal hebben dat een plant samenvalt met een gewas (dus optimale gelijke
omstandigheden) en daarmee een weerbaar systeem creëren dat (vrijwel) zonder chemische
gewasbescherming toe kan en voldoet aan de eisen van de markt en maatschappij.
Daarnaast is het van belang om een gezond en kwalitatief hoogwaardig product in de
keten en bij consument te waarborgen.
Om hiertoe te komen is een integrale aanpak van de benoemde kennislijnen: weerbaar
gewas, weerbare teeltsystemen, slimme en innovatieve technologieën noodzakelijk. Voor
de systeembenadering is aanvullend een effectief duurzaam (biologische en chemisch)
middelen- en maatregelenpakket, waaronder correctiemiddelen, noodzakelijk. Het
Nieuwe doen in Plantgezondheid draagt hierbij aan mee.
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Systeembenadering: Het Nieuwe doen in Plantgezondheid
1. Weerbaar gewas
Starten met een weerbaar gewas. Dat wil zeggen een gewas dat minder vatbaar
voor ziekten en plagen is. Dit kan middels intrinsieke resistentie (genetisch),
fysieke resistentie (morfologie) en geïnduceerde resistentie door diverse
teeltmaatregelen.
2. Robuuste weerbare teeltsystemen
Afhankelijk van de mate van ‘ingebouwde weerbaarheid’ in het gewas, vindt de
teelt plaats in een robuust weerbaar teeltsysteem. Het risico op blootstelling aan
ziekten, plagen en onkruiden is in een dergelijk systeem zo gering mogelijk .
Functionele biodiversiteit wordt standaard ingezet.
3. Slimme en innovatieve technologieën
Inzetten van slimme en innovatieve technologieën om adequaat te detecteren, te
monitoren en deze informatie te vertalen naar een handelingsadvies. Precisie
landbouw en verfijnde toedieningstechnieken worden als maatregelen toegepast.
4. Effectief duurzaam middelen pakket
Om corrigerend in te kunnen grijpen moet een effectief duurzaam middelen pakket
(biologisch, fysisch, chemisch) beschikbaar zijn.
In de volgende figuur wordt de vernieuwde integrale aanpak van plantgezondheid
weergegeven. Deze aanpak kan op diverse niveaus gehanteerd worden: in de keten, op
bedrijfsniveau, gewas, teelt en voor specifieke ziekten, plagen en onkruiden.
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Zoals aangegeven zijn er vier kennislijnen benoemd waar gewerkt wordt vanuit
systeembenadering. Om de integrale aanpak te waarborgen is het van belang een
onderzoeksprogramma op te stellen met projecten waarbinnen steeds de onderlinge
samenhang duidelijk wordt aangegeven en in hoeverre ze bijdrage aan de integrale
doelstelling, daarbij rekening houdend met het handelingsperspectief van de ondernemer
en gedacht vanuit de keten (ketenbenadering). Randvoorwaardelijk daarbij is dat
plantgezondheid c.q. weerbaarheid in de gehele keten gegarandeerd en gewaarborgd is.
Bij de uitwerking van de kennislijnen wordt van breed naar smal en van smal naar breed
gekeken vanuit verschillend perspectief:
1.

2.
3.
4.

Keten (toevoer-productie-afzet): welke acties en trendbreuken zijn nodig vanuit de
toevoer (zaden, uitgangsmateriaal, levering materialen, etc) en welke acties vanuit
de afzet?
Bedrijf: welke acties en trendbreuken zijn nodig op bedrijfsniveau?
Teelt/gewas: welke acties en trendbreuken zijn nodig vanuit de teelt of op
gewasniveau (denk aan zaaitijdstippen, zaaitechnieken, pottechnieken, etc.)?
Plantgezondheid: welke acties en trendbreuken zijn nodig op de interactie plant en
ziekte, plaag, onkruid (c.q. bestrijden en weren van ziekten, plagen en
onkruiden)? En vice versa.
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5. Kennislijnen
5.1 Weerbaar gewas
Ambitie
Weerbare gewassen zijn niet, dan wel minder, vatbaar voor ziekten en plagen en
concurrentiekrachtig met onkruiden. De insteek van het onderzoek is weerbaar maken
van gewassen en planten tegen ziekten en plagen. Gewassen hebben een genetische
make-up waarmee ze prima produceren bij een zo laag mogelijke input met een zo groot
mogelijke weerbaarheid tegen biotische en abiotische stress. Dit betekent dat:
 Ze zoveel mogelijk een diversiteit aan resistentiegenen dan wel genen voor
(geïnduceerde) resistentie hebben (meerdere genen/mechanismen per plant voor
duurzame resistentie).
 Ze een morfologie en fysiologie hebben waardoor ziekten en plagen minder kans
krijgen (waslaag, haren, korte blad/nat, weinig guttatie-openingen e.d.), BCA’s 1
zich prima kunnen vestigen op de plant en de omstandigheden voor hun
bestrijdende taak van de ziekten en plagen optimaal zijn en endofyten zich prima
thuis voelen binnenin de plant (interne anatomie, metabolieten).
 Ze plagen afstoten (excretie voletiles, vaak in tritrofe setting / interacties), en
BCA’s) aantrekken (excretieproducten, goede niche voor overleving).
 Bij de wortel een optimale morfologie en fysiologie (excretieproducten) hebben,
zodat een optimale microbiologische community zich om de wortel kan
ontwikkelen en handhaven en zorgdragen voor succesvolle competitie met
ziekten (tritrofe benadering), optimale geïnduceerde resistentie pathways, zod at
ziekten of microbiologische community deze resistentieroute optimaal kunnen
aanzetten, met tenslotte ‘cross-talk’ van ondergrondse naar bovengrondse (en
v.v.) resistentie/afweer mechanismen.
De weerbare plant hoeft niet al deze eigenschappen te bezitten. Afhankelijk van het type
systeem zal de focus alleen op die eigenschappen van de plant moeten liggen, die nodig
zijn om een knelpunt voor de weerbaarheid in het systeem op te lossen. Voor iedere
gewas-systeem
combinatie
moet
dus
nagegaan
worden
welke
weerbaarheidseigenschappen de plant moet bijdragen en welke aangevuld moet worden
van het systeem.
Betrokken partijen
Voor alle partijen in de keten (van veredelingsbedrijven, zaad-, vermeerderings- en
opkweekbedrijven, teelt- en productiebedrijven en schakels in de afzetketen) is het
verkrijgen van een weerbaar gewas van belang. Investeringen in begin (veredeling en
uitgangsmateriaal) moeten uitzicht hebben op acceptatie door teelt en verdere
vermarketing tot consument. Belangrijk is dat de weerbaarheid ook tijdens de naoogst
van het product behouden blijft.
1

BCA is de internationale term voor Biological Control Agents. Het is een verzamelterm voor alle macro -organismen
(zoals insecten als biologische bestrijders) en alle micro-organismen (zoals virussen, bacteriën, schimmels als
antagonisten of bestrijders) die ingezet kunnen worden tegen ziekten en plagen.
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Kennisopgave Weerbaar gewas
Keten

Genetisch optimaal via veredeling, morfologie en fysiologie.
Naast technisch onderzoek is ook ketenonderzoek nodig: borging in de keten.
Weerbaarheid en minimale inzet gewasbescherming moet door gehele keten
worden gegarandeerd, waardecreatie in de keten, (goede verdeling van de
opbrengsten van het product over alle schakels van de keten), acceptatie door
de consument en bereidheid meerwaarde te betalen.

Bedrijf

Systeemonderzoek: van ideale weerbare plant naar ideaal robuust gewas met
onderscheid buitenteelt (robuust zijn onder sterk wisselende omstandigheden)
en kassen (geheel geconditioneerd).

Teelt/gewas

Optimaliseren alle relaties boven én ondergronds inclusief kwantificering van
schaderelaties.
Detectie metabolieten, endofyten, Bio Control Agents (BCA),

Plant

Plant-pathogeen-BCA / microbiologische community interactie.
Nieuwe mogelijkheden vanuit andere disciplines: alternatieve
gezondheidszorg, diergezondheid, natuur (natuurlijke afweer van planten).

Kennislijn: Weerbaar gewas
o Fundamenteel
 Definiëren en objectiveren weerbaar gewas (= minder vatbaar voor
ziekten en plagen).
 Resistente cultivars. Het ontwikkelen van resistente rassen behoort bij het
Thema Plantenveredeling en is geen actielijn binnen deze agenda, echter
wel toepassing en behoud van resistente rassen (valorisatie,
resistentiemanagement om doorbreken resistenties te voorkomen).
 Genereren kennis over het natuurlijke afweersysteem van planten (Master
regulators Plant immune system) en het stimuleren daarvan.
 Genereren kennis van geïnduceerde afweersystemen van de plant door
de ziekten zelf, door externe chemische of fysische prikkels of door
(micro)-organismen.
 Genereren kennis over de eigenschappen van plant/systeem die optimaal
de functies van BCA’s en microbiologische communities tegen
ziekten/plagen ondersteunen.
o Toegepast en valorisatie
 Onderzoek naar onder- en bovengrondse factoren, teelthandelingen op
de plantweerbaarheid alsmede hun interacties (valorisatie).
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5.2 Robuuste weerbare teeltsystemen
Ambitie
Bij robuust weerbare systemen is er een gering risico op blootstelling aan ziekten, plagen
en onkruiden. Dit geldt zowel voor de productie als voor de gehele keten. Er zijn zowel
robuuste weerbare teeltsystemen en robuuste weerbare ketens ontwikkeld voor bedekte
als onbedekte teelten. Bij open teelten zijn deze bestand tegen wisselende uitwendige
omstandigheden
zoals
veranderingen
in
klimaat
met
sterk
wisselende
weersveranderingen. In gesloten teelten zijn de uitwendige omstandigheden te regelen.
In deze systemen is de plantgezondheid van de gewassen en de keten gewaarborgd. De
functionele (agro)biodiversiteit wordt standaard ingezet.
Kennislijn: Robuuste weerbare teeltsystemen en ketens
o Fundamenteel
 Ontwikkelen robuuste weerbare teeltsystemen voor bedekte en
onbedekte teelten.
o Toegepast
 Ontwikkelen systemen waarbinnen de plantgezondheid van de gewassen
gewaarborgd is.
 Ontwikkelen systemen met gering risico op schadelijke blootstelling aan
ziekten, plagen en onkruiden.
o Valorisatie
 Onderzoek naar functionele biodiversiteit, inclusief functionele
agrobiodiversiteit.
Weerbare bodem, substraat en water en ecosystemen zijn nauw verbonden aan robuuste
weerbare teeltsystemen.

5.2.1 Weerbare bodem/substraat/water
De weerbaarheid van het groeimedium is de basis voor een weerbaar systeem. Ziekten,
plagen en onkruiden krijgen geen kans door een optimale vruchtbare, gezonde bodem,
met een optimale structuur. Weerbaarheid van de bodem is ook een onderdeel van het
onderzoeksthema duurzame bodem. De lijn is dat bodemweerbaarheid aansluit bij het
A&F thema duurzame bodem en dat weerbaar substraat en beheersing c.q. bestrijding
van bodemziekten- en plagen aansluiten bij het T&U thema plantgezondheid. Goede
afstemming en contact zijn essentieel voor efficiënt onderzoek.
Ambitie
Een weerbaar teeltmedium is de basis voor robuuste weerbare systemen. In 2027 is de
kwaliteit, gezondheid en weerbaarheid van de standplaats optimaal voor product,
productieproces en milieu. De producten hebben een goede opbrengst, kwaliteit, zijn
vermarktbaar en nagenoeg residuvrij. Dit vraagt kapitaal, arbeid, risico’s, ketensluiting en
transparantie in de markt. Ten aanzien van het milieu moeten diffuse en puntemissies
nagenoeg nul zijn, biodiversiteit worden vergroot en broeikasgassen worden vastgelegd.
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Betrokken partijen
Betrokkenheid van alle ketenbrede gebruiksgroepen is van belang: agrarische
ondernemers, toeleveranciers van substraten en toevoegingen (chemisch en biologisch),
verwerkingsbedrijven tot marktpartijen in de keten. Daarnaast is betrokkenheid van
partijen die weerbaarheid fysisch, chemisch dan wel biologisch kunnen meten van belang
(laboratoria etc.).

Kennisopgave Weerbare bodem/substraat/water
Keten

Toevoer: toolkit voor weerbaarheid (detectie, plantmateriaal, betrouwbare
producten en maatregelen).
Afzet: (nog) meer nadruk op proces, communicatie en beloning.

Bedrijf

Werken aan gezond biologisch systeem dat stabiel, zelfregulerend, actief en
veerkrachtig is.
Ziekte- en plaagwerend, omschakelen naar meer geïntegreerde kijk.
Meer preventie, minder curatief aanpakken.
Hoe meet en monitor je weerbaarheid fysisch, chemisch en biologisch gezien.

Teelt/gewas

Hoe werkt algemene en specifieke weerbaarheid.
Hoe kan de weerbaarheid worden beïnvloed.

Plant

Specifieke weerbaarheid voor plant/pathogeen/plaag-combinaties.

5.2.2 Eco-systemen
Ambitie
Productiesystemen zijn maatschappelijk geaccepteerd. Kern hierbij is een weerbare
bodem/substraat en weerbare gewassen. De ambitie is dat teelten goed ingepast zijn in
de omgeving. Er is verbinding en evenwicht tussen de teeltsystemen, de omgeving en de
natuur. Dit betreft zowel voor bedekte teelten als onbedekte teelten in en uit de grond. Bij
open teelten draagt de omgeving op een ‘natuurlijke’ wijze bij aan weerbare bodems en
weerbare planten. Bij bedekte teelten is men niet gebonden aan beschikbaarheid goede
teeltgronden, kan emissie naar milieu worden voorkomen en kan inzet
gewasbeschermingsmiddelen verder verlaagd worden door functionele biodiversiteit. Er
is een interactie met omgeving door landschappelijk/stedelijke inpassing.
Betrokken partijen
Diverse partijen zijn betrokken bij juist inzetten en toepassen van eco-systemen.
Uiteraard de bedrijfsleven kolom en het onderzoek, maar ook de overheid zoals
gemeente, provincie, waterschappen. De omgeving speelt een belangrijke rol.
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Kennisopgave Ecosystemen
Keten /
omgeving

Landschapsinrichting met ruimte voor natuurlijke vijanden en bestuivers ,
waterbuffers.
Kennis met betrekking tot interactie teelt en omgeving op plagen en ziekten
(natuurlijke bestrijders, maar ook natuurlijke verspreiders) en onkruiden.

Bedrijf

Er moet voldoende variatie en afwisseling in gewassen zijn, gebruik
beslissingsondersteunende systemen (BOS), precisielandbouw, er moeten
gezonde (weerbare) gronden zijn.
Bedrijven moeten spreiding van teelten, handelsstromen en productiestromen
hanteren. Diverse teeltvoorzieningen moeten voorhanden zijn zoals
netten/gaas
Inrichting gewaspercelen met ruimte voor bestuivers, natuurlijke vijanden,
lokplanten e.d. (inclusief economisch aspecten voor de telers).
Onderzoek en voorlichting bodemgezondheid c.q. bodemweerbaarheid.

Teelt/gewas

Er moeten goede voorzieningen zijn om ziekten en plagen te weren.
Robotisering precisielandbouw/tuinbouw moeten uitgerold worden. W eerbare
gewassen moeten voorhanden zijn.
Vergroting kennis over opbouw ziekte/plaag druk en mogelijkheid dit te
verminderen.
Detectietechnieken inzetten in precisielandbouw bij opsporen en bes trijden
ziekten

Plant

Snelle detectiemogelijkheden moeten ingezet kunnen worden bij
precisielandbouw/tuinbouw.
Onderzoek en voorlichting bodemgezondheid.
Onderzoek en voorlichting benutting natuurlijke vijanden
Behandelmethoden om plagen en ziekten op producten te voorkomen en/of te
verwijderen.

5.3 Slimme en innovatieve technologieën
Ambitie
Voor een effectieve en efficiënte voorziening van voedsel en groen (incl.
sierteeltproducten) is een optimale inzet van technieken in robuuste systemen
noodzakelijk. Onder slimme en innovatieve technologieën worden detectie- en
monitoringssystemen,
verfijnde
toedieningsen
bewerkingstechnieken
en
emissiebeperkende technieken verstaan. Hierbij gaat het om ontwikkelen van nieuwe
technologieën.
Door (internationale) eisen die gesteld worden aan plantaardige producten is vroegtijdig
detecteren en diagnosticeren van ziekten, plagen en onkruiden van groot belang. Dit
geldt niet alleen voor de teelt maar ook voor de handel in plantaardige pr oducten om
hoogwaardige fytosanitaire kwaliteit en een algemene ziektevrije certificering te borgen.
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Door de toenemende gevoeligheid van de detectie kan steeds eerder en met minder
pathogeen gediagnosticeerd worden.
Betrokken partijen
 Bedrijfsleven met eigen kwaliteitsysteem.
 Bedrijfsleven met gezamenlijk systeem.
 Sectororganisaties.
 Keuringsdiensten.
 Onafhankelijke dienstverleners.
 nVWA.

Kennisopgave Slimme en innovatieve technologieën
Keten

Detectie- en monitoringssystemen binnen de ketens nationaal en
internationaal.
Toename vraag naar objectieve data en transparantie in dataverkeer.
Toepassing nieuwe technieken: sequentie (DNA/RNA) gebaseerd:
• moleculaire toetsen voor detectie bekende ziekten
• deep sequencing voor identificatie (nog) onbekende ziekten
Multiplex detectie: veel gelijktijdige bepalingen van meerdere ziekten in een
monster.
Toetsontwikkeling en valorisatie voor nieuwe schakels in de keten
Ontwikkelen Good agricultural Practice aanpak.

Bedrijf

Toepassing beeldanalyse m.b.v. camera’s en satellieten.
Detectie met immunostrips/isotherme assays en andere handzame toetsen
gekoppeld aan centrale data analyse.
Combineren van technologieën.

Teelt/gewas

Sensoren tussen het gewas.
Monitoringsnetwerken opzetten in regio’s voor typering variatie van aanwezige
ziekten gedurende teeltseizoen ter ondersteuning van beheersing/bestrijdings regiem

Plant

Monitoring van ziekten en plagen.
Monitoring van vectoren.
Mogelijkheden van toetsen aan de bron.

Kennislijn: Slimme en innovatieve technologieën
o Fundamenteel en toegepast
 Ontwikkelen adequate detectie- en monitoringssystemen.
 Ontwikkelen verfijnde toedienings- en bewerkingstechnieken.
 Ontwikkeling emissiebeperkende technieken.
o Toegepast
 Ontwikkelen, vaststellen schadedrempels voor toepassing van diverse
technologieën.
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o Valorisatie
 Verder ontwikkelen en uitrollen Precisie-landbouw / tuinbouw.
 Ontwikkelen beslissingsondersteunende systemen.

5.4 Effectief en duurzaam middelen- en maatregelenpakket
Ambitie
Voor de borging van de systeembenadering is een aanvullend effectief en duurzaam
middelen- en maatregelenpakket noodzakelijk. Om minder afhankelijk te zijn van
chemische middelen is het van belang ook naar biologische middelen en maatregelen te
kijken. Voor de belangrijkste problemen zal gezocht moeten worden naar meerdere
oplossingen en alternatieven. Door toepassing van beslissingsondersteunende systemen
waarin alle middelen, methodieken en technieken zijn verwerkt moeten ondernemers
gedegen keuzes kunnen maken. Om dit te kunnen waarborgen zijn en blijven
correctiemiddelen noodzakelijk.
Betrokken partijen
 Agrarische ondernemers.
 Alle schakels in de afzetketen.
 Toeleveranciers van chemische en biologische middelen.
 Koepelorganisaties als Nefyto en Artemis.
 Onafhankelijke adviesorganisaties.
 nVWA.
 CTGB.

Kennisopgave Effectief en duurzaam middelen en maatregelen pakket
Keten

Transparantie van kennis door de keten heen met betrekking tot toepassing
middelen en maatregelen in relatie tot afzet- en markteisen.

Bedrijf

Transparantie en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de bedrijven.
Ontwikkelen BOS.
Onderzoek naar duurzame (biologische en chemische) middelen en
maatregelen.
Kennis met betrekking tot goed landbouwkundig gebruik.

Teelt/gewas

Onderzoek naar meerdere oplossingen/alternatieven voor de belangrijkste
gewassen.

Plant

Onderzoek naar meerdere oplossingen/alternatieven voor de belangrijkste
ziekten en plagen, waaronder ook correctie middelen.
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Kennislijn: Effectief en duurzaam middelen en maatregelen pakket
o Fundamenteel
 Onderzoek naar meerdere oplossingen, alternatieven voor de
belangrijkste problemen op sectorniveau.
o Toegepast
 Onderzoek naar duurzame (biologische en chemische) middelen en
maatregelen.
o Valorisatie
 Ontwikkelen BOS (Beslissings Ondersteunende Systemen) waarin alle
middelen, methodieken en technieken zijn verwerkt.
 Uitrollen geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in alle sectoren.
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6. Meerwaarde Co-innovatie Agenda Plantgezondheid
De Co-innovatie agenda Plantgezondheid 2012 – 2027 is gericht op het creëren van
economische meerwaarde voor ondernemers, maatschappelijke meerwaarde en
wetenschappelijke meerwaarde.
Economische meerwaarde
 Voor de handel in uitgangsmateriaal is ziektevrij uitgangsmateriaal een
randvoorwaarde. Gegarandeerde levering van schoon uitgangsmateriaal leidt tot
verdere vergroting van de handelsstromen wereldwijd en aan verbetering van
duurzame land- en tuinbouwproductie wereldwijd. Bestaande markten worden
vergroot en nieuwe markten worden aangeboord.
 Nederland wordt preferred supplier van voedsel en sierteeltproducten. Hierdoor
worden de afzetmogelijkheden van land- en tuinbouwproducten vergroot en de
Nederlandse concurrentiepositie wordt versterkt.
 Er kunnen leveringsgaranties afgegeven worden.
 De handelsbelemmeringen zullen duidelijk verlaagd worden.
 Nederland blijft een belangrijk productieland van een breed sortiment land- en
tuinbouwproducten gericht op brede afzetmarkten.
 De oogstderving door ziekten en plagen wordt geschat op 10% en dat betekent in
de land -en tuinbouw een verlies aan productiewaarde van ca. 1 miljard euro. Dit
verlies wordt met 50% gereduceerd.
 Nederland is en blijft voorloper op het gebied van kennis over plantgezondheid
(Marktleider kennis).
Maatschappelijke meerwaarde
De consument vraagt om duurzaam geproduceerde gezonde producten. Plantgezondheid
draagt duidelijk bij aan de meest duurzame sectoren landbouw, tuinbouw en
uitgangsmaterialen in de wereld. Het leidt tot een garandeerde kwaliteit van schoon
uitgangsmateriaal en land- en tuinbouw producten voor gezondheid en vreugde. Dit geeft
een duidelijke toegevoegde waarde, zowel aan uitgangsmateriaal als aan land- en
tuinbouwproducten voor alle schakels in de keten. Plantgezondheid raakt de consument,
natuur, water- en luchtkwaliteit, groene ruimte, biodiversiteit, voedselveiligheid en
voedselzekerheid. Tweemaal meer productie met tweemaal minder middelen. Het leidt tot
gezonde producten en welbevinden van de gehele maatschappij. Het draagt daarnaast
bij aan de wereldvoedselzekerheid.
Wetenschappelijke meerwaarde
 Verbreding van kennis naar andere thema’s (diergezondheid, voedselveiligheid)
en branches (TU, UMC).
 Integratie van diverse disciplines en verdergaande samenwerking van
kennisinstellingen en bedrijfsleven.
 Ontwikkeling van kennis over weerbare planten en van teeltsystemen zodat de
afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen vermindert.
 Ontwikkeling van nieuwe middelen, maatregelen, toepassingen en/of
methodieken.
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Ontwikkeling van vernieuwde detectie- en monitoring technologieën (o.a. DNA en
RNA).
Ontwikkeling mechanismen van interactie boven - ondergrondse plantendelen
waardoor weerbaarheid tegen ziekten/plagen wordt verhoogd.
Interactie met biologische landbouw systemen.
Ontwikkelen systematiek aanpak plantgezondheid (systeemintegratie) om te
komen tot verbreding van de kennisbasis tussen de schakels in de kennisketen en
over de diverse sectoren heen.

Zowel economisch als maatschappelijk moet de uitvoering van de Co-innovatie Agenda
Plantgezondheid 2012 - 2027 leiden tot een versterking van de internationale positie van
Nederland. Nederland wordt preferred supplier van voedsel en sierteeltproducten.
Daarnaast is en blijft Nederland hierdoor voorloper op het gebied van kennis over
plantgezondheid (Marktleider kennis).

21

