
Glastuinbouw IPM-Proof

Samen werken aan groene oplossingen
Afnemers stellen steeds hogere eisen aan onze producten. Om nog 
beter in te spelen op maatschappelijke wensen staat de sector voor een 
nieuwe uitdaging. De Nederlandse glastuinbouw wil de meest duurzame 
tuinbouwsector van de wereld worden. LTO Glaskracht Nederland wil 
deze uitdaging oppakken met overheid en natuur- en milieuorganisaties. 
Daarom wordt hard gewerkt aan verdere innovatie van geïntegreerde 
gewasbescherming, ofwel Integrated Pest Management (IPM).

LTO Glaskracht Nederland zet op korte en lange termijn in op vier 
activiteiten om te komen tot een IPM-Proof glastuinbouw.
1  Leergroepen IPM
2   Innovatietraject: Green Challenges Glastuinbouw

Lopend traject Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal in 
samenwerking met Wageningen University & Research Business Unit 
Glastuinbouw, Wageningen Economic Research en Wageningen Plant 
Research

3   Innovatie toelatingsbeleid voor versnelde vergroening 
middelenpakket

4  Inzet op volledig gesloten kas (Kas als groene oplossing)

Met IPM wordt zoveel mogelijk gewerkt met niet chemische maatregelen, 
biologische bestrijders en alleen waar noodzakelijk wordt ingrepen met 
chemische middelen. In de vruchtgroenteteelten vormen biologische 
bestrijders de basis van de plaagbeheersing. Dit IPM-systeem is ver 
gevorderd. De geïntegreerde teelt in de bloemisterij staat nog in de 
kinderschoenen, maar is sterk in ontwikkeling. De afgelopen jaren is veel 
geïnvesteerd in de ontwikkeling van een geïntegreerd systeem.

Totaaloplossingen zijn er, zowel op plaag- als op teeltniveau, helaas nog 
niet. Juist om die ontwikkeling verder te stimuleren is een goed vangnet 
met voldoende selectieve correctiemogelijkheden noodzakelijk. 
De ziektebeheersing vraagt om nieuwe innovaties. Oplossingen liggen in de 
verdere ontwikkelingen van weerbare bodems en substraten.

 
1  Preventie

2 Monitoring

3 Besluiten nemen op basis van drempelwaarden

4 Toepassen van niet-chemische methoden

5  Doelgericht inzetten van middelen met lage 
milieubelasting

6 Middelen beperken tot noodzakelijk niveau

7 Middelen afwisselen vanwege resistentie

8 Leren en optimaliseren

De acht principes van IPM:



 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op ltoglaskrachtnederland.nl/plantgezondheid of 
neem contact op met Helma Verberkt, e-mail hverberkt@ltoglaskracht.nl, 
mobiel 06 203 914 77.

Leergroepen

De knelpunten die tijdens de kick-off bijeenkomsten Glastuinbouw 
IPM-Proof zijn geconstateerd, worden tijdens leergroepen 
uitgediept. Denk hierbij aan specifieke ziekten en plagen, zoals 
wittevlieg, trips en fusarium. Iedere leergroep is samengesteld uit 
ondernemers vanuit verschillende gewasgroepen, maar er zijn ook 
enkele gewasgerichte groepen.

1  Preventie 
  •  Zorg voor goede bedrijfshygiëne en een onkruidvrije  omgeving.
  •  Zorg voor resistente rassen, gezond plantmateriaal en een 

goede ingangscontrole.
  •  Zie toe op een weerbaar teeltsysteem met adequate 

teelttechnieken (o.a. klimaat, substraat, bodem, watergift, 
bemesting).

  •  Zet eventueel een Standing Army (preventief leger van 
biologische bestrijders) in voordat de plaag zich ontwikkelt of 
zet preventief biostimulatoren/plantversterkers in.

2  Monitoring
  •  Zorg voor goed opgeleide scouts binnen het bedrijf of huur 

expertise in.
  •  Kennis van ziekten en plagen is noodzakelijk.
  •  Scouten is een vast onderdeel in de bedrijfsvoering.
  •  Maak gebruik van hulpmiddelen, zoals vangplaten, loep en 

binoculair. 
  •  Voer gewaswaarnemingen uit en laat, waar nodig, labanalyses 

uitvoeren.
  •  Documenteer gegevens goed, tendensen moeten duidelijk 

zijn en de bedrijfssituatie goed inzichtelijk.

3  Besluiten nemen op basis van drempelwaarden
  •   Houd geen vast spuitschema aan. 
  •  Bepaal bedrijfsspecifieke schadedrempels afhankelijk van 

de ziekte of plaag.
  •   Grijp afhankelijk van de schadedrempel in.
  •  Maak gebruik van Beslis Ondersteunende Systemen (BOS). 

4  Toepassen van niet-chemische methoden
  •  Kennis van biologie op effect ziekte en plaag is essentieel.
  •  Pas eerst fysische niet-chemische methodieken toe, zoals mass 

trapping of CATT.
  •  Zet biologische preparaten en/of biologische bestrijders uit.
  •  Zorg voor de juiste omgevingsfactoren (o.a. klimaat en 

bijvoeden).
  •  Creëer een ecosysteem.

5   Doelgericht inzetten van middelen met lage 
milieubelasting

  •  Zet indien noodzakelijk alleen doelgerichte selectieve 
middelen in die een minimaal neveneffect hebben op 
biologische bestrijders.

  •   Middelen met een lage milieubelasting moeten eerst worden 
ingezet.

6  Middelen beperken tot noodzakelijk niveau
  •   Pas de meest efficiënte spuittechniek toe onder optimale 

(klimaat)omstandigheden. 
  •   Pas functionele hulpstoffen toe zoals een hechter, uitvloeier 

voor betere bevochtiging en/of opname in planten en door 
insecten.

  •  Maak gebruik van lokstoffen of repellents (afstotend).
  •  Minimaliseer de behandelde oppervlakte (pleksgewijs).

7  Middelen afwisselen vanwege resistentie
  •   Pas minimale bestrijdingsfrequentie toe.
  •  Houd aanbevolen concentratie aan bij ziekten en plagen 

om resistentie te voorkomen.
  •  Wissel middelen af uit verschillende resistentiegroepen, 

indien meerdere toepassingen noodzakelijk zijn.
  •  Een resistentiegroep is een groep middelen met een 

vergelijkbare werking.

8  Leren en optimaliseren
  •  Registreer (schadelijke en nuttige organismen), 

evalueer en leer. 
  •   Wat was de reden van behandeling?
  • Hoe is de behandeling uitgevoerd en wat is het resultaat? 
  •  Optimaliseer de aanpak aan de hand van bovenstaande vragen.


