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Over componenten en integratie



Visies gewasbescherming en biodiversiteit



Ontwikkelingen gewasbescherming NL?

 Gewasbeschermingsmiddelen onder druk
 Automatisering → robotisering
 “Meer met minder”
 Consument koopt ↔ burger “vindt”



Ontwikkelingen gewasbescherming NL?

 Belangen verbinden
● Natuur
● (Be)leefomgeving
● Voedselproductie
● Burger 
● Consument 

 Landbouw per definitie (?) disruptief ≠ natuur



Landbouw & natuur

 Natuur ten dienste van landbouw
● Inrichting
● FAB

 Landbouw inbedden in natuur
● ...

 Voor beide: processen en samenhang begrijpen



Functionele Agro Biodiversiteit

Aardappel: 50 (25) luizen/samengesteld blad
Granen: 30/70% halmen bezet voor/na bloei



Functionele Agro Biodiversiteit

 Maar, wat als:
● De drempel lager ligt
● Er (ook) andere plagen voorkomen 

 Een zoektocht, die we 
samen maken!



Casus 1: luisbestrijding aardappel

 Eind jaren ’90 regelmatig zware bladluisaantasting 
juli – augustus
 Nu: niet meer
 Verschillen

● Andere middelen
● Gebruik pyrethroiden drastisch verminderd
● Opkomst bestrijding Coloradokever
● ...

 Predatoren krijgen meer kans



Herkennen predatoren bladluizen

 Lieveheersbeestjes
 Zweefvliegen
 Gaasvliegen
 Roofwantsen
 Sluipwespen
 Kevers
 Spinnen 



Hoe predatoren stimuleren / ontzien?

 Bloemen-/kruidenstroken
 Niet spuiten, of zo selectief mogelijk indien toch nodig
 Bodembewoners: minder (intensief) grond bewerken



Casus 2: tripsbeheersing

 Ca. 5000 tripssoorten bekend
 Prei, uien, kool Thrips tabaci veruit dominant

● Andere soorten kunnen echter schade veroorzaken
 In aardbei ook enkele andere soorten:

● Frankliniella intonsa
● T. tabaci
● T. fuscipennis
● T. major
● ...



Natuurlijke vijanden trips

 In potentie:
● Roofwantsen
● Roofmijten
● Spinnen
● Loopkevers + kortschildkevers
● Galmug
● Gaasvlieg
● Entomofage schimmels
● Entomofage aaltjes

(foto Anton van der Linden)



Onderzocht in prei

1. Bloemenrand; zonnebloem, boekweit, veldboon, facelia
● Naast prei -> meer predatoren én trips

2. Toedienen compost (niet inwerken) 
● Minder trips, meer roofmijten
● Bijdrage compost? Ruimte, voeding, ...?

3. Roofmijten; Hypoaspis, Amblyseius, Macrochelus
● Tot 36% reductie trips i.c.m. compost



Trips in aardbei

 Aardbei vollegrond NL korte teelt
 Predatoren meenemen naar 

volgende plantingen?
 Pilotproef 2016:

● 3 plantingen, 2 weken interval
● Bankierplanten voor Orius majusculus
● Als nodig corrigeren met entomofage schimmel



Onderzoeksvragen

 Vestigt O. majusculus zich in het gewas?
 Over welke afstand 

zijn bankierplanten “werkzaam”?
 Beheersen roofwantsen trips voldoende?

● Binnen een planting?
● Meeverhuizen naar de volgende planting?

 Zijn aanvullende maatregelen nodig?



Onderzoeksvragen beantwoord?

 Vestigt O. majusculus zich in het gewas? 

 Over welke afstand 
zijn bankierplanten “werkzaam”? 

 Beheersen roofwantsen trips voldoende?
● Binnen een planting? ??
● Meeverhuizen naar de volgende planting? ()

 Zijn aanvullende maatregelen nodig? 



Van componenten naar integratie

 Begrip van principes en interacties
 Inpassen in bedrijfsvoering
 Kennen van en vertrouwen op gecreëerde / 

achtergrondsbiodiversiteit
 Type teelt

● Meerjarig, eenjarig
● Gewaseigenschappen

 Locatie (achtergrondsbiodiversiteit)



Bijdrage van natuurgebieden

Entomologische 
berichten 67 (6) 
2007

Aantal zweefvliegen
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Bijdrage van ‘geriefbosjes’

“327 soorten sluipwespen 
waarvan er van 10 bekend is dat 
ze ook bladluizen op gewassen 
aanvallen”

Entomologische 
berichten 67 (6) 
2007



Bijdrage van wegbermen en slootkanten

2% van landoppervlak in 
Nederland bestaat uit 
wegbermen; natuurgebieden 
beslaan 4,2%

Diversiteit aan insecten 
afhankelijk van omliggend 
landschap en aantal bloeiende 
planten in de berm.

Entomologische 
berichten 67 (6) 
2007



Netwerk van natuurelementen



Bijdrage van struiken en bomen



Bijdrage van struiken en bomen

Hazelaar

Grauwe wilg

Sleedoorn

Veldesdoorn

Esdoorn

Rode kornoelje



FAB-tool – in ontwikkeling



Natuurinclusieve landbouw 
op Proeftuin Randwijk

25

Manier van landbouw waarin wij

 Natuur optimaal gebruiken

 Natuur sparen

 Natuur bevorderen

 Dilemma’s en uitdagingen



Natuurinclusieve landbouw 
op Proeftuin Randwijk

26

 Proeftuin:
• 22 ha totaal
• 1 ha steenfruit
• 6000 m2 houtig kleinfruit
• 13 ha appels en peren gangbaar
• 4,5 ha appels en peren biologisch
• Bijenstal
• Landschapselementen op en om het terrein
• Groen-blauwe dooradering

Buren:
• Lingehof (biol.-dyn. akkerbouwbedrijf)
• Fruitteeltbedrijf
• Waterschap (oevers Linge)
• Landgoed Hemmen



Natuur optimaal gebruiken
Inzet natuurlijke vijanden tegen plagen
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 Roofmijt Typhlodromus
pyri tegen spintmijt 
Panonychus ulmi
 “Enten” van nieuwe 

aanplant met takken uit 
bestaande boomgaard
 Tritrophische interactie:

● Mijt zuigt aan plant
● Plant maakt 

geurstof aan
● Roofmijt komt af op 

geurstof

1980



Natuur optimaal gebruiken
Inzet natuurlijke vijanden tegen plagen
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1980

 Sluipwesp specialist
 Oorworm generalist

• Natuurlijk gedrag: pas bij 
warm weer / vanaf juni in 
de boom actief



Natuur optimaal gebruiken
Inzet resistente rassen tegen plagen
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1980
 In aanvulling op natuurlijke vijanden

 Als bouwsteen van een robuust teeltsysteem



Natuur optimaal gebruiken
Diversiteit bestuivers
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1980

Honingbijen

Hommels

Metselbijen

Solitaire bijen

Zweefvliegen

Bijdrage aan de oogstopbrengst in € / ha



Natuur optimaal gebruiken
Diversiteit muisbestrijders
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1980

Bestrijdings-TEAM

• valken
• katten
• uilen 
• Kleine 

marterachtigen



Natuur sparen
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen
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1980
• Breed werkend => selectief werkend

• Driftreductie 

• Gestandaardiseerd toetsen nieuwe machines



Natuur sparen
Nieuwe plagen biologisch aanpakken
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1980

• Onderzoek naar 
levenswijze en 
parasitering in NL

• Internationale contacten

Bruingemarmerde schildwants 
Halyomorpha halys



Natuur bevorderen
Hoe richten wij de proeftuin in?
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1980

Wat?
Gemengde hagen
Kruidenstroken
Nestelgelegenheden
Overwinteringsplekken

Waar?
Ruimtelijke inrichting
Wettelijke beperkingen

Hoe?
Inrichten – en beheren!
Biodiversiteit – met beleid



Natuur bevorderen
Hoe richten wij de proeftuin in?
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1980

2000

Strak, netjes en 
onderhoudsvriendelijk



Natuur bevorderen
Hoe richten wij de proeftuin in?
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1980

2000

2020



Natuur bevorderen
Natuurinclusief dilemma
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1980

Dagpauwoog

Groene appelwants



Natuur bevorderen
Natuurinclusieve uitdagingen
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1980

Dagpauwoog

Groene appelwants

Andere uitdagingen:
• Slakken
• Distels
• Droogte
• Vogelschade

• Financiering van aanleg en onderhoud
• Provinciale subsidies gericht op 

Natura 2000 gebieden

• Regionale aanpak van 
landschapsinrichting met groen-
blauwe dooradering



Hartelijk dank 
voor uw 
aandacht! To explore

the potential
of nature to
improve the 
quality of life

Contact:  karin.winkler@wur.nl
bas.allema@wur.nl

hilfred.huiting@wur.nl
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