
 

   

Actiepuntenlijst 
van de vergadering van PPS Masterplan Trips gehouden op 14 juni 2017 bij Wageningen UR 
te Bleiswijk 
 
Aanwezig: Jonathan Bleeker, Bert Duijndam, Hans Goudriaan, Tom Groot, Andre Imanse 
(tvv Fokke Galema), Mike van der Knaap (tvv Marinus Hofland), Marjolein Kruidhof (later), 
Wilmar Kunz, Gerben Messelink, Erik Mooij, Robert Stolker, Helma Verberkt (verslag) en 
John Vollebregt 
 
Afwezig (mk): Tim van Adrichem, Gert van Daalen, Rene Eikelenboom, Fokke Galema, Ma-
rinus Hofland, Hans Hoogerbrugge en Wouter Rijm,  
 
 

Nr. Actie 
Verantwoor-
delijke 

gerealiseerd 
voor datum 

1. Algemeen. Addendum met wisseling deelname co-
operaties is nog niet door iedere partner getekend 
voor 2016. Graag aandacht voor deze actie en ver-
zoek dit zsm af te handelen. 
 

Allen / JZ 
 
 

1 nov 2016 
 
 

2. Algemeen. Afspraak is dat de presentaties en publi-
caties altijd vooraf voorgelegd worden aan de pro-
jectcie ter goedkeuring. 
 

Gerben/allen  Doorlopend 

3. Plantweerbaarheid. De screening van endofyten is 
voortgezet met een nieuwe kasproef met 40 grote 
kooien met boon. Er worden 9 Trichoderma-isolaten 
getest tov een controle. Helaas zijn de resultaten 
minder consistent. Isolaten die eerder goede resul-
taten lieten zien, laten dit nu minder c.q. niet zien.  
 
Aansluitend werkt een student/ stagiair aan mecha-
nismenstudies bij WUR. Ze kijkt naar mogelijke ef-
fecten van metabolieten van de endofyten op over-
leving en eileg trips in labtesten. Hier komen moge-
lijk interessante aanknopingspunten uit.  
 
Voorstel inoculatietesten met endofyten en een 
vervolgproef in chrysant worden voorlopig aange-
houden door de projectgroep. De resultaten van de 
endofyten zijn te wisselvallig. Bevindingen proeven 
endofyten worden door Gerben eerst teruggekop-
peld naar deskundigen binnen WUR en Koppert alvo-
rens verder te gaan met endofyten. 
 

Gerben 7 juli 2017 

4. Plantweerbaarheid. In een aanpalend project Green 
Challenge naar biodiversiteit wordt onderzoek ge-
daan naar de effecten van Orius (vanaf stekmateri-
aal en wel/niet bijvoeren), endofyten en weerbaar-
heidsproducten NIOO. Orius blijkt zich snel te ver-
plaatsen naar plekken met voedsel. Nieuwe resulta-

Marjolein 
Kruidhof 

27 sept 2017 



 

   

ten zullen teruggekoppeld worden naar deze pro-
jectcie. Graag ook toetsen of de desbetreffende 
endofyt ook daadwerkelijk in het gewas zit. 
 

5. Standing army. Bij Koppert kijkt momenteel een 
student naar de geschiktheid van verschillende 
voermijten als voedselbron voor trips. Deze gege-
vens kunnen gedeeld worden met Gerben en de pro-
jectcie. 
 

Gerben/Hans 
Hoogerbrugge 

27 sept 2017 

6. Standing army. Er is onderzoek gedaan naar de bes-
te voedselbronnen voor roofmijten en roofwantsen. 
Samenvatting: 

 Hoogste dichtheden A. swirskii bij de voer-
mijt Thyreophagus entomophagus 

 Orius eileg blijft stabiel bij mijten als voed-
sel 

 Acarus geeft bij de mijtbehandelingen de 
beste resultaten (hoogste Orius dichtheden) 

 Bij Ephestia neemt de Orius dichtheid sterk 
toe 

 Kwaliteits Artemia mogelijk interessant al-
ternatief voor Ephestia 

 
Aan de hand van de resultaten wordt mbt Orius in 
samenwerking met een rozenteler in de praktijk 
gekeken naar mogelijkheden ontwikkeling Orius met 
bijvoeren. Daarmee wordt het onderdeel Orius afge-
sloten. 
 

Gerben/Hans 27 sept 2017 

7. Standing army. Er wordt eerst een labtest uitge-
voerd voor het testen van het saprofage aaltje 
Panagrellus redivivus als mogelijk voedsel voor bo-
demroofmijten in Alstroemeria. Graag aandacht 
voor concurentie (trips en aaltje) en mogelijk ge-
bruik nematiciden in de teelt van Alstroemeria. 
 

Gerben 27 sept 2017 

8. Gedragsmanipulatie. Gerben licht overzicht toe met 
gedrag trips per stadium en eigenschappen maatre-
gelen en middelen. Vanuit de vergadering komen 
aanvullingen op maatregelen (bv mass-trapping) en 
andere IPM stappen. Afspraak om vanuit de project-
cie reactie te geven ter aanvulling op de tabel. Met 
een kleinere groep (mn adviseurs) wordt verder in-
gezoomd op de tabel om vanuit de witte vlekken 
gericht onderzoek naar gedragsmanipulatie op te 
zetten. Dit plan wordt vervolgens voorgelegd aan de 
projectcie. 
 

Gerben/Helma/ 
Adviseurs 

15 juli 2017 

9. Volgende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 
sept van 10.00 – 12.30 uur bij WUR Bleiswijk. 

Helma / Ger-
ben 

27 sept 2017 

 


