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BEMISIA TABACI  

Bemisia tabaci is niet alleen een groot probleem in aubergine, paprika en tomaat maar ook 

in diverse bloeiende potplanten. De gewassen lopen zeer snel schade op en het risico op 

virusoverdracht is groot. Tevens moet er aan strenge eisen worden voldaan om de pro-

ducten te exporteren. Er worden inspanningen verricht ter aanvulling op het middelenpak-

ket en is er ingezet op onderzoeksprojecten. Deze zijn gericht op de verbetering van de 

jaarrond biologische bestrijding en bestrijding in de keten, om zo de beheersing van witte 

vlieg en Bemisia te verbeteren.  

ECHTE MEELDAUW 

Echte meeldauw komt voor in de gewassen roos, gerbera, paprika en in diverse potplanten-

teelten. Er is veel inzet om de ziektedruk te verlagen d.m.v. onderzoek dat gericht is op 

weerbare teeltsystemen. Wageningen University & Research heeft een Programmeringsstu-

die Meeldauw uitgevoerd. Tevens worden er inspanningen verricht om een reguliere toela-

ting  van een zwavelproduct te verkrijgen. 

RUPSEN  

Rupsen zijn niet alleen een knelpunt in de sierteelten maar ook in de teelten van vrucht-

groenten en dan met name in paprika. Tevens is er een zeer grote diversiteit aan rupsen in 

de verschillende teeltsystemen. In het biologische plaagbeheersingssysteem ontbreekt een 

specifieke predator voor rups. Er ligt een onderzoeksvoorstel dat gericht is op een totaal-

systeem voor plaagbestrijding met generalistische predatoren.  

FUSARIUM  

Fusarium is een probleem in de grondgebonden zomerbloemen- en snijbloementeelten, in 

de potorchidee en in de slateelt. In de belichte teelt van tomaat komt Stengelfusarium 

voor. Er is een masterplan fusarium opgestart, waarin naast fundamenteel onderzoek naar 

de levenswijze ook gezocht wordt naar oplossingsrichtingen, die gericht zijn op de vergro-

ting van weerbaarheid en inzet van biologische middelen. 

TRIPS  

Californische trips, echinotrips of nog specifiekere tripssoorten zijn zeer lastig beheersbaar 

in het IPM-systeem van bloemisterijgewassen, zoals alstroemeria, anthurium, bromelia, cy-

claam, chrysant, freesia, roos en zomerbloemen. Trips komen ook voor in de teelten van 

komkommer en andijvie.  

 

Er loopt een breed onderzoeksproject (PPS Trips). Het doel van dit project is om tot betere 

bestrijdingsstrategieën van trips te komen door te werken aan: 

1) een weerbaarder gewas met endofyten; 
2) preventieve inzet van natuurlijke vijanden; 
3) gedragsmanipulatie van volwassen tripsen.   

 

 

 



 

   

(WOL)LUIS 

Met name in het IPM-systeem van vruchtgroententeelten is wolluis een toenemend pro-

bleem waar nog geen goede oplossing voorhanden is. Daarnaast vormen wol-, dop- en 

schildluis een toenemend probleem in het IPM-systeem van diverse snijbloemen- en pot-

plantenteelten. Hiervoor is een PPS wol- en schildluis opgestart. 

De boterbloemluis veroorzaakt snel schade in diverse bloemisterijgewassen, maar ook in de 

teelten van aubergine en paprika. Daarnaast is er in de kleine glasgroententeelten (andij-

vie, sla, kruiden en paksoi) nog een te smal middelenpakket voorhanden om jaarrond luis 

te kunnen beheersen. 

WANTSEN 

De teelten van aubergine, komkommer, paprika, chrysant en diverse zomerbloementeelten 

hebben toenemende problemen met diverse wantsen, zoals de brandnetelwants, groene 

appelwants, behaarde wants en Nezara. Nesidiocorus in tomaat is ook een probleem.  Er is 

een onderzoeksvoorstel ingediend om een verbetering te krijgen in de selectieve bestrij-

ding van schadelijke wantsen. 

PHYTOPHTHORA 

In de teelten van potplanten, paprika en tomaat is er een zeer smal pakket aan middelen. 

Middels weerbaardere teeltsystemen moet een deel van de oplossing voor deze ziekten 

worden gevonden, hiervoor loopt er een onderzoeksproject. Ook worden er inspanningen 

verricht op het gebied van behoud en aanvulling van het middelenpakket. 

VALSE MEELDAUW  

Zomerbloementeelten (zowel onder glas als buiten) en kleine glasgroenten (waaronder sla 

en radijs) hebben een zeer smal pakket aan middelen beschikbaar. Er worden continu in-

spanningen verricht die gericht zijn op verbreding van het middelenpakket. 

MIJTACHTIGEN 

Weekhuidmijten komen voor in Amaryllis, Bromelia en Gerbera. Spint komt voor in kom-

kommer. Er loopt een intersectorale PPS Biologische bestrijding van schadelijke mijten, 

waarin ook bovengenoemde gewasgroepen meedoen. Deze PPS heeft als doel nieuwe roof-

mijten te selecteren en te evalueren, die beter zijn aangepast aan de bestrijding van 

kleine mijten of lage luchtvochtigheid dan de huidige beschikbare soorten roofmijten. Te-

gen tomatengalmijt in tomaat is veel inspanning verricht tot het verbeteren van de detec-

tiemethode. Er loopt een aanvraag voor vervolgonderzoek. 

BOTRYTIS  

Door afname in het middelenpakket is Botrytis een knelpunt in de teelten van aardbeien, 

bladgewassen en radijs. Daarnaast blijft Botrytis een groot probleem in de sierteeltketen. 

MINEERVLIEG 

Selectieve mineervliegmiddelen zijn niet meer beschikbaar, dit is een probleem in grond-

gebonden teelten, zoals chrysant en sla.  


