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Introductie 

 Dit project is gefinancierd door: 

● Stichting Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 

● Productschap Tuinbouw 

 

 Uitvoering door: 

● LTO Glaskracht Nederland (penvoerder) 

● Wageningen University & Research Glastuinbouw 

● Wageningen UR Plant 
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Doel 

 Systeemsprongen bewerkstelligen naar weerbare 
planten en plantsystemen. 

 

 Kernvragen: 

● Wat is weerbaarheid? 

● Hoe en waar is dit te meten? 

● Hoe kan een teler hierop sturen? 
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Naar een nieuwe beheersstrategie: 
groener en beter 

Onbehandeld Fungiciden 
(MRL) 

Groene beheersstrategie   

Hofland-Zijlstra et al. 2016. 
PT rapport Meeldauw 



Integratie van weerbare planten binnen 

weerbare teeltsystemen 



Integratie van geïnduceerde resistentie in IPM 

6 Boek: Induced resistance for plant defense. Reglinski et al. (2014)  



Wat is de bijdrage van plantweerstand 
op teeltniveau? 

Infectie /        
gevoeligheid 

 Induceerbare resistentie 

(stuurbaar in teeltfase, milieu  
interacties) 

 

Permanente resistentie           

(R genen - cultivars, nutrienten – oa. Si, S) 



Systeem met hoge plantweerstand op 
teeltniveau (< correctie nodig)  

Infectie /        
gevoeligheid 

 Induceerbare resistentie 

(stuurbaar in teeltfase, 
milieu  interacties) 

 

Permanente resistentie           

(R genen - cultivars, nutrienten – oa. Si, S) 



Bijdrage van groene producten in potplanten 
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 Bij minder gevoelige waardplanten: vermindering 

ziektegevoeligheid tot 70-100%.  



Resultaten glucanase metingen (gerbera)  
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Wat kan investeren in 
plantweerbaarheid opleveren? 

• Meer productie. 
• License to deliver. 
• Meer teeltzekerheid, minder stress tijdens teelt. 
• Betere en langere effectiviteit van curatieve 

middelen. 
• Veiliger en prettiger arbeidsomstandigheden 

werknemers. 
• Energie besparing (als vochtige teeltcondities 

geen trigger meer zijn voor ziekteontwikkeling). 
• Meer betrouwbare modellen voor ziekte. 



Overzicht voor- en nadelen 



• Nieuwe definities van plantenziektes nodig  
• Alleen identificatie van soorten is onvoldoende.  

• Randvoorwaarden gedrag/functie in relatie tot 
omgeving. 

• Nieuwe protocollen deugdelijkheidsonderzoek passend 
binnen IPM. 

 

• Nieuwe scholing/training nodig in 
ziektebeheersing van adviseurs en telers met 
passende communicatiemiddelen. 

 

 

 

 

Challenge Nr.1 



Challenge Nr.2 

• Vergroten van betrouwbaarheid van 
weerbaarheid activators binnen teelten. 

 

ASM (Inssimo): één van 
de weinige  producten 
met een effectieve 
werking in kiwifruit 
tegen Pseudomonas 
syringae pv. Actinidae. 



• Inpassing van activators met behoud van 
huidige productieniveaus of zelfs hogere 
producties binnen IPM teeltsystemen.  

Challenge Nr.3 



Challenge Nr.4 

• Randvoorwaarden ophelderen om risico op 
gewasschade te voorkomen  

– Genetica 

– Klimaat 

– Sporendruk 



Challenge Nr.5  

• Risico ondervangen op verhoogde 
gevoeligheid voor onbedoelde ziekten en 
plagen. Nectrotrofen 

(ISR)  
Biotrofen 

(SAR) 



Samen op weg naar groener en beter  

 

Bedankt voor de aandacht!  
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