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Wat kunnen we al toepassen en wat weten nog we niet?
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Enquête Natuurlijke plaagbestrijding 

▪ 79 respondenten

▪ 52% heeft bloemrijke akkerrand

▪ 42% zet het in voor natuurlijke plaagbestrijding

“Ziet u natuurlijke plaagbestrijders op uw gewassen 
naast de bloemrijke akkerrand en ziet u het effect op 
uw gewas?”

▪ 49% antwoordt: “Ik heb hier nog onvoldoende 
kennis/ervaring van”
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Meest voorkomende insectenplagen
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Aardappelen

Uien

Bieten

Graan

Aardappelen ?



Welke kennis mist u?
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Natuurlijke 
plaagbestrijding algemeen

Beheersen van bladluizen

Samenstelling van de rand

Beheersen van trips

Schadedrempels
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(1) Samenstelling van de rand
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Winkler et al. (2006) Basic and applied

ecology

▪ Aanbod alternatief voedsel: stuifmeel en nectar



(1) Samenstelling van de rand

▪Welke bloemen worden door natuurlijke vijanden 
bezocht?
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(1) Samenstelling van de rand
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(2) Beheersen van bladluizen in graan
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Bladluizen in zomergerst

Ninja (lambda-cyhalothrin)
Graanhaantje in zomergerst



(2) Beheersen van bladluizen in aardappel 

(zetmeel-, consumptie-)
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Bladluizen in aardappel

Coloradokever in aardappel
Gazelle (acetamiprid)
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(2) Bladluizen in suikerbiet
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Lopend onderzoek
• PPS Virus en vector in 

pootaardappelen (WUR)
• PPS FAB+ 

Teppeki (flonicamid)

Teppeki (flonicamid)



(3) Beheersen van trips in ui
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Trips in ui

Lopend onderzoek
• PPS FAB+ 



(4) Natuurlijke plaagbestrijding algemeen

▪ Veel onderzoek in Engeland (Rothamsted)

▪ In Nederland vooral bij PPO (OT) en LBI
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Instrumentenkaart 

Natuurlijke vijanden –

WUR OT, LBI, CLM

Akkernatuur: Herken 

en stimuleer nuttige 

natuur - LBI
FAB2 publicaties

WUR OT



Wat weten we nog niet in relatie tot FAB?
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❑Beheersen van plagen in uitgangsmateriaal
❑Beheersen van trips in ui
❑Beheersen van plagen (virusoverdracht) in suikerbiet
❑Wat is de bijdrage van het landschap aan 

plaagonderdrukking?
❑Beheersen van plagen in groenteteelt



Bijdrage van natuurgebieden
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Entomologische 

berichten 67 (6) 

2007

Aantal zweefvliegen
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Bijdrage van ‘geriefbosjes’
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“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
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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
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Bijdrage van struiken en bomen
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Bijdrage van struiken en bomen
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Hazelaar

Grauwe wilg

Sleedoorn

Veldesdoorn

Esdoorn

Rode kornoelje



Groente gewassen

❑Hoe FAB in te passen in de groenteteelt?
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Zelf experimenteren!!

Met FAB tool dat kennis 
beschikbaar maakt

Lopend onderzoek
• PPS FAB+ 



Hoe nu verder?

▪ Praktijk testen Noord-Holland

● “Proof of principle” in graan en aardappel (~12 
percelen)

● Toepassen FAB in ui (~9 percelen)

▪ Ontwikkelen FAB-Tool

● Aan welke kennis heb je behoefte?

● Hoe wil je die kennis krijgen?
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Interesse of ideeën? 
bas.allema@wur.nl



Tool ontwikkeling
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Tool ontwikkeling
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Tool ontwikkeling
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Heeft u ideeën?

Bas.allema@wur.nl
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