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Introductie
Sinds het begin van de jaren negen-
tig is het beleidsvoornemen van de
Nederlandse overheid gericht op
vermindering van het gebruik,
emissie en afhankelijkheid  van ge-
wasbeschermingsmiddelen. Deze
beleidsthema’s werden verwoord in
het Meerjarenplan Gewasbescher-
ming en Zicht op Gezonde Teelt
(Anonymous, 2001a). Doel van bei-
de programma’s is te komen tot een
meer duurzame landbouw. Eén van
de mogelijkheden waarmee dit kan
worden bereikt is gebruik te maken
van BOS’sen.

Historie
EPIPRE (Daamen, 1991) was het
eerste gecomputeriseerde advies
systeem dat gebruikt werd in Ne-
derland voor begeleide geïnte-
greerde gewasbescherming in gra-
nen. Specifieke perceelsgegevens
en gegevens van ziekteaantastin-
gen waargenomen door de akker-
bouwers werden gebruikt voor de
voorspelling van de ontwikkeling
van de ziekte. De Area Under the
Disease Progress Curve (AUDPC)
werd gebruikt als een economi-
sche drempel om te berekenen of
een bespuiting moest worden ge-

adviseerd. Het was de eerste stap
op de weg van ondersteuning door
computers bij toepassen van ge-
wasbescherming. De agrariërs
leerden en begrepen de rekenre-
gels erg snel en pasten de rekenre-
gels toe zonder de systemen te ge-
bruiken. Aan het eind van de jaren
tachtig van de laatste eeuw, begon
een meer gestructureerde opzet en
ontwikkeling van gewas manage-
mentsystemen in Nederland. Deze
systemen (BETA voor suikerbieten,
CERA voor wintertarwe en gerst,
KOBAS voor bloemkool) gaven
perceelsgerichte adviezen over
rassenkeus, bemesting, gewasbe-
scherming en onkruidbestrijding
(Meijer et al., 1991). Deze syste-
men redden het echter niet in de
praktijk omdat er geen toegevoeg-
de waarde was van de adviezen ten
opzichte van de adviezen van
voorlichters. Verder waren de sys-
temen niet aangepast aan de spe-
cifieke vragen en wensen van de
gebruikers (de agrariërs) en de
programmatuur was dermate
‘zwaar’ dat de PC’s die op dat mo-
ment bij de agrariërs stonden, te
traag werkten. Brokstukken van
deze programma’s zijn wel verder
ontwikkeld en succesvol toege-
past. BETA-KWIK het adviesprogram-
ma van het IRS (met onder andere
een herbicide-adviesprogramma)
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Een overzicht van Beslissings-
ondersteunende Systemen,
gebruikt in de
gewasbescherming in
Nederland
E. Bouma

Plantenziektenkundige Dienst, afdeling Geïntegreerde Gewasbescherming,
Postbus 9102, 6700 HC Wageningen. E-mail: e.bouma@minlnv.nl

Sinds halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw gebruiken agra-
riërs in Nederland beslissingsondersteunde systemen (BOS) als hulp-
middel bij het beschermen van gewassen tegen ziekten en plagen. Het
begon met EPIPRE, later werden weergerelateerde Phytophthora be-
slissingsondersteunde systemen ontwikkeld. In de jaren negentig van
de vorige eeuw werd er een groot aantal weergerelateerde BOS’sen
ontwikkeld tegen ziekten en plagen in (fruit)boomgaarden, bloembol-
len en bolbloemen, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Daarnaast
werd een beslissingsondersteunend systeem ontwikkeld om de effecti-
viteit van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel te voorspellen op
het moment van bespuiten (GEWIS). Het gebruik van deze BOS’sen
door de praktijk heeft tot een meer duurzame wijze van gewasbe-
scherming in de landbouw geleid.

Hier volgt een overzicht van de ontwikkeling van de BOS’sen op gebied
van de schimmel-, insecten- en onkruidbestrijding van de laatste twin-
tig jaar.



is hier een voorbeeld van
(www.irs.nl). 

Ontwikkeling van de
BOS’sen vanaf 1989
In de tussentijd was de ontwikke-
ling van een nieuwe generatie van
beslissingsondersteunende syste-
men op gang gekomen,  de weer-
gerelateerde BOS’sen. In deze
BOS’sen worden weergerelateerde
ziekte- of plaagmodellen gecom-
bineerd met de historische-, actu-
ele en voorspelde weersgegevens.

Onder andere werd er een weerge-
relateerd waarschuwingssysteem
voor de aardappelziekte (Phy-
tophthora infestans) ontwikkeld
(Prophy). Belangrijk was ook de
introductie op de agrarische be-
drijven van de Personal Computer
en de ontwikkeling van weersta-
tions die in het gewas geplaatst
konden worden. De gegevens van
deze weerstations, samen met de
weersverwachting, werden ge-
bruikt door de weersgerelateerde
modellen in de BOS’sen.

Met behulp van de weersgegevens
en het ziektemodel, berekende
Prophy of het gevaarlijk weer was
voor Phytophthora of niet. Ook an-
dere gegevens van belang voor de
duur van de bescherming zoals
ontwikkeling van nieuw blad, de
dosering van de fungiciden, de af-
spoeling door de regen en berege-
ning, gevoeligheid van de rassen
en ziektedruk in omliggende per-
celen werden meegenomen bij de
berekening. Het systeem had nu
dus meerwaarde: het meest toege-
sneden advies werd gebaseerd op
de actuele situatie aangaande
ziektedruk (actueel en voorspeld),
de fungicide bedekking en de ver-
wachtte weersomstandigheden.

In de jaren hierna (1990-2002)
werden er veel modellen ontwik-
keld gebaseerd op hetzelfde con-
cept; bijvoorbeeld een model voor
bescherming tegen bladvlekken-

ziekte in uien (Botrytis squamosa
en Peronospora destructor) (De
Visser, 1996); Mycos, een model
voor bescherming tegen ringvlek-
ken (Mycosphaerella brassicicola)
in kool, (Meier, 1990); verschillen-
de modellen voor de bescherming
tegen vuur (Botrytis spp.) in
bloembollen, (Bastiaansen et al.,
1997); verschillende modellen
voor de bescherming tegen schurft
in appel (Venturia inaequalis) en
peer (Venturia pirina) (Aalbers et
al., 2001). De laatste ontwikkeling
is een systeem voor bescherming
tegen schimmelziekten in tarwe
en zomergerst (CerDis) (2002), het
is geen nieuwe versie van EPIPRE,
maar een nieuw model gebaseerd
op de principes van weergerela-
teerde BOS’sen.

Meest gebruikte
BOS’sen op dit
moment

BOS voor aardappelziekte-
behandeling, Plant-Plus en 
Prophy .
De aardappelziekte (Phytophthora
infestans) kan enorme schade aan
aardappelgewasssen veroorzaken.
De Phytophthora-situatie in Ier-
land en sommige andere West-Eu-
ropese landen in 1845/46 liet de
ernst zien van wat deze ziekte kan
veroorzaken (Charles Nelson,
1995). Optimale omstandigheden
voor de aardappelziekte zijn don-
ker, niet te koud weer met een lan-
gere bladnatperiode (Harrison,
1995, Harthill et al., 1990). Gedu-
rende het groeiseizoen in Neder-
land behandelen de agrariërs hun
gewas iedere vijf tot zeven dagen
indien het gevaarlijk weer is voor
Phytophthora, tot vijftien keer per
seizoen. De milieukundige neven-
risico’s leidde tot onderzoek om
het aantal bespuitingen, het ge-
bruik en de afhankelijkheid van
actieve stoffen te beperken. Eén
van de mogelijkheden hiertoe is
het gebruik van BOS’sen  (Sche-
pers et al., 1995). De BOS’sen kun-

nen een behandeling op het juiste
tijdstip adviseren, als de bescher-
ming van het fungicide laag is en
dagen met een hoge ziektedruk
voorspeld worden.

Afgelopen vier jaar is er in Neder-
land en de ons omringende landen
(Verenigd Koninkrijk, Denemar-
ken, Duitsland en Frankrijk) een
groot aantal proeven uitgevoerd
met BOS’sen voor Phytophthora.
Onder andere Plant-Plus en Pro-
phy en verder met twee buiten-
landse BOS’sen. De eerste resulta-
ten laten een duidelijke
vermindering zien van het aantal
behandelingen maar een relatief
kleine vermindering van de inge-
zette hoeveelheid actieve stof
(Spits et al., 2001). Op advies van
BOS’sen werden vaker (semi)-cu-
ratieve middelen ingezet in verge-
lijking met standaard schema’s.
Hiermee werd een goede bestrij-
ding bereikt (vaak beter dan het
standaard schema), maar een gro-
tere hoeveelheid actieve stof ge-
bruikt. Doordat de curatieve actie-
ve stof standaard is gecombineerd
met de actieve stof mancozeb in
één product, leidt dit gebruik tot
hogere inzet van actieve stof. Dit
in vergelijking met fluazinam wat
in kleine hoeveelheden actieve
stof per ha wordt gebruikt. Een an-
dere reden voor de relatief kleine
vermindering is de ontwikkeling
van nieuwe, meer agressieve stam-
men van de Phytophthora-schim-
mel die stringenter moeten wor-
den behandeld (Flier et al., 1998,
1999).  

BOS voor schimmelziekte-
behandeling in granen, CerDis
Schimmelziekten in tarwe en gerst
kunnen leiden tot behoorlijke op-
brengstverliezen. Normaal moeten
er twee tot drie fungicide-bespui-
tingen in Nederland ter behande-
ling van deze graanziekten worden
uitgevoerd gedurende het groeisei-
zoen. In het verleden werd EPIPRE
gebruikt als centraal hulpmiddel.
Agrariërs hadden de denk- en be-
rekeningswijze snel onder de knie
en het systeem werd overbodig.
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Midden jaren negentig werden
proeven gestart met weergerela-
teerde BOS’sen voor het toepassen
van berekende doseringen (Sche-
pers, 1996; Johnen, 1998). De
weergerelateerde BOS’sen in deze
proeven waren het Deense PC-
Plant Protection (Secher, 1991,
1998) en het Duitse Pro_Plant,
(Frahm, 1991). Samen met een on-
derzoekssysteem en gefixeerde ge-
reduceerde doserings systemen
werden de BOS’sen een aantal ja-
ren beproeft op een tweetal plaat-
sen. De schimmelziekten die in de
proeven voorkwamen  waren
meeldauw (Erysiphe graminis), ge-
le roest (Puccinia striiformis), brui-
ne roest (Puccinia recondita), bl-
advlekkenziekte (Septoria tritici)
and DTR (Drechslera tritici-repen-
tis). De proeven lieten een verla-
ging van de inzet van fungicide
eenheden van 50 – 62.5 % en dit
resulteerde in een 17% hoger fi-
nancieel resultaat  (tabel 1 en fi-
guur 1).

Enkele jaren later (1998-2000)
voerde een aantal graanstudie-
groepen in het noordoosten van
Nederland proeven uit met
Pro_Plant onder praktijk omstan-
digheden. Hoewel de telers tevre-
den waren met Pro_Plant sloeg het
experiment toch niet aan doordat
Pro_Plant een Duitstalig BOS was
en de meeste gebruikers op dat
moment nog niet bedreven ge-

noeg waren met de PC om zelf-
standig adviezen te kunnen gene-
reren. 
Gebaseerd op Expert Judgement,
werd in 2001 een BOS ontwikkeld
voor schimmelziekten in tarwe en
zomergerst met de naam CerDis.
CerDis is een acroniem voor Cere-
al Diseases werd in de praktijk uit-
getest in 2001 en 2002 bij dezelfde
studiegroepen in Noordoost-Ne-
derland. De verdere commerciële
ontwikkeling startte in 2002. 

BOS voor Botrytis-behandeling in
bloembollen en bolbloemen,
BoWaS, Optibol, Plant-Plus.
Verschillende Botrytis species
(Botrytis tulipae in tulp, Botrytis el-
liptica in lelie, Botrytis gladiolo-
rum in gladiool) geven bruine ne-
crotische vlekken op bladeren en
stengels. Onder optimale omstan-

digheden voor de ziekte zullen alle
gezonde groene plantedelen af-
sterven (vuur). De bladeren van
zulke planten produceren veel
minder koolhydraten en andere
fotosyntheseproducten en dat
leidt tot een lagere oogst en bollen
in kleinere ziftmaten. De meeste
bollenvariëteiten hebben een hoge
marktwaarde en een reductie van
de bollenoogst met 20% kan een
financiële ramp betekenen. Vuur
kan snel om zich heen grijpen ge-
durende warm, vochtig weer met
lange bladnatperioden, terwijl ge-
durende droge omstandigheden
de schimmelhyfen niet kunnen
kiemen en infecteren.

De vuurmodellen berekenen de
gevaarlijke perioden met behulp
van de weersgegevens. Als de fun-
gicide bescherming laag is en ge-
vaarlijke dagen voor de Botrytis-
infectie voorspeld worden, geven
de modellen een advies om te be-
handelen.

Veel proeven zijn uitgevoerd om
de ontwikkelde beslissingsonder-
steunende systemen te vergelijken
met de in de praktijk gangbare
spuitintervallen ter behandeling
van vuur in lelies, gladiool en tulp.
Gedurende vijf jaar is één van de
BOS’sen (BoWas) vergeleken met
de gangbare behandelingen in de
praktijk. Een reductie van 49% van
het aantal behandelingen werd ge-
realiseerd en een vermindering
van 69 %van de benodigde hoe-
veelheid werkzame stof (tabel 2)
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Tabel 1: Gebruik van fungiciden (in fungicide eenheden*) bij verschillende
systemen op Proefboerderij Wijnandsrade (NL) in het wintertarweras Ritmo
(Schepers et al., 1998). 

Systeem 1994 1995 1996 1997

100%-dosering 2 2 2 2
25%-dosering 1 1 1 1
Onderzoekssysteem 0,75 0,75 1,25 1,25
Pro_Plant 2,05 0,5 1 1,5
PC-Plant Protection 0,75 0,7 0,7 0,9

(*Fungicide eenheden worden als volgt berekend: 1= volle dosering, 0.5=halve
dosering, etc. Het cijfer is een maat voor de totaal gespoten hoeveelheid fungi-
cide; 1 kan bijvoorbeeld opgebouwd zijn uit een bespuiting met volle dosering
of uit vier bespuitingen met 25% dosering)

Figuur 1. Financieel surplus vergeleken met onbehandeld op proefboerde-
rij Wijnandsrade 1994-1997 (Schepers et al., 1998).



(Ende vd et al., 1999). Ook in lelie
en gladiool werd een behoorlijke
teruggang in de benodigde hoe-
veelheid werkzame stof bereikt
(Bastiaansen et al., 1997; Ende vd
et al., 1999) gecombineerd met
een hoog niveau van bescherming
tegen vuur (tabel 3). 

BOS voor schurftbehandeling
voor appel en peer, DLV-Welte
and RIMpro.
Schurft is de belangrijkste ziekte
in appel en peer. De schimmel
(Venturia inaequalis) bij appel en
(Venturia pirina) bij peer kan zo-
wel bladeren als vruchten infecte-
ren en veroorzaakt bruine en grij-
ze vlekken op bladeren en
vruchten. Met behulp van BOS’sen
is het goed mogelijk om het aantal
behandelingen te beperken. In Ne-
derland worden twee BOS’sen ge-
bruikt in de praktijk, het DLV-Wel-
te model en het RIMpro model,
(Trapman, 1997). De laatste jaren
gebruiken vrijwel alle voorlichters
en consultants de modellen als ba-
sis voor hun Schurft adviezen. In
studiegroepen bereikte men door

gebruik van de appelmodellen een
vermindering van de actieve stof-
inzet van meer dan 60% (Aalbers et
al., 2001). De vermindering werd
bereikt door accuraat gebruik van
het model en door middel van het
gebruik van  nieuwe fungiciden
met een lager gehalte actieve stof.

Verder was er een verandering van
het gebruik van het type fungicide
bij de studiegroep, meer curatief
en minder preventief. Dit was mo-
gelijk door een meer doelgerichte
behandeling doordat het optimale
moment voor behandeling bere-
kend werd met behulp van het
model.

Ook het aantal behandelingen
daalde met 12,5% (Aalbers et al.,
2001). 

BOS voor bladvlekkenziekte en
valse meeldauw behandeling in
uien, SIV & BOTCAST en 
DOWNCAST.
De bladvlekkenziekte in uien
wordt voornamelijk veroorzaakt
door de schimmel Botrytis

squamosa. De ontwikkeling van
bladvlekken op de groene blade-
ren gevolgd door het afsterven van
de bladeren zijn typisch voor deze
ziekte (Hancock and Lorbeer,
1963). In proeven uitgevoerd door
Schoemaker and Lorbeer (1977)
werd vastgesteld dat de opbrengst-
verliezen veroorzaakt door Botrytis
squamosa kunnen variëren tussen
7 tot 30%. 

Valse meeldauw in uien wordt ver-
oorzaakt door de schimmel Pero-
nospora destructor en kan erg snel
uitbreiden, tachtig procent van het
gewas kan onder de valse meel-
dauw raken in amper twee weken
tijd, dit is afhankelijk van de tem-
peratuur. De weersomstandighe-
den zijn erg belangrijk bij deze
ziekten.
Om het gewas tegen deze beide
ziekten te beschermen worden de
agrariërs geadviseerd wekelijks
preventief het gewas te behande-
len, vanaf het moment dat de bla-
deren van het gewas elkaar raken
totdat het loof begint af te sterven.
Afhankelijk van de snelheid van de
ontwikkeling en de zwaarte van de
druk worden er 6-8 behandelingen
per jaar uitgevoerd. 

Weergerelateerde BOS’sen zijn
ontwikkeld om het aantal behan-
delingen te kunnen terug dringen.
Sutton et al. (1986) ontwikkelde
het ziektevoorspellingsmodel
BOTCAST, wat gebruikt kan wor-
den om de eerste behandeling te
berekenen. De Visser (1996) com-
bineerde het model BOTCAST met
een model met de naam  SIV. SIV is
een sporulatievoorspellings model
dat gebruikt kan worden voor de
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Tabel 2. Resultaten van de fungiciden proeven met BoWaS-Tulp in 1998 (Ende
et al., 1999).

Variëteit Aantal Aantal Totale Totale
behande- behande- hoeveelheid hoeveelheid

lingen lingen actieve stof actieve stof
(kg/ha) (kg/ha)

BOS Conventioneel BOS Conventioneel

Queen of the Knight 7 13 4 17,8
Golden Apeldoorn 5 9 3,9 11
Inzell/Blenda 5 16 4,8 16
Sunlife 11 15 9,9 19,7
Casablanca 6 13 3,6 18,8
Totaal (relatief) 51 100 31 100

Tabel 3. Resultaten van de fungiciden proeven met BoWaS-Gladiolool in Zwaagdijk (NL), 1995-1998 (Ende et al., 1999).

Onbehandeld Standaard BoWaS

Knol Aantal Knol Aantal Knol Aantal
gewicht behandelingen gewicht behandelingen gewicht behandelingen

1995 40,5 0 44 10 44 5
1996 45,8 0 48,3 9 51,4 5
1997 37,3 0 41,3 9 40,1 5
1998 32,9 0 40,8 11 40,8 8
Gemiddeld 39,1 0 43,6 9,9 44,1 5,8



navolgende bespuitingen (Lacy
and Ontius, 1983). Evaluerende
proeven tussen 1988 en 1992 lieten
gemiddeld een reductie zien van
het aantal bespuitingen van 54%
ten opzichte van een wekelijks
spuitschema  (De Visser, 1996).
DOWNCAST is een BOS voor advi-
sering van de behandelingen te-
gen valse meeldauw. Gecombi-
neerd (BOTCAST/SIV &
DOWNCAST) worden de BOS’sen
gebruikt bij de bescherming tegen
bladvlekkenziekte en valse meel-
dauw in uien.

BOS voor het
toepassen van
gewasbeschermings-
middelen op het
juiste moment van
de dag: GEWIS
Alle bovengenoemde BOS’sen
kunnen berekenen en adviseren of
een behandeling nodig is en met
welke dosering. De adviezen zijn
waardeloos als de spuitomstandig-
heden zeer ongunstig zijn en de
actieve stof niet kan worden opge-
nomen/of getransporteerd naar de
plaats waar het moet werken.
Naast chemische en fysische ei-
genschappen van het geformu-
leerde gewasbeschermingsmiddel
wordt de effectiviteit voornamelijk
beïnvloed door weersomstandig-
heden voor, tijdens en na toepas-
sen (Bouma, 1996).

Een BOS met het acroniem GEWIS
(Gewasbeschermings En Weers In-
formatie Systeem) werd hiervoor
ontwikkeld. Het integreert alle be-
schikbare informatie van de ver-
schillende type producten (insec-
ticiden, groeiregulatoren,
fungiciden, herbiciden, dood-
spuitmiddelen, enz.) in relatie met
de weersomstandigheden. De out-
put van het model is een uurgeba-
seerde grafisch weergave van de
verwachtte effectiviteit. Alle pro-
cessen van opname, transport en

wijze van werken van de gewasbe-
schermingsmiddelen zijn gemo-
delleerd. GEWIS is gebaseerd op
deze weergerelateerde principes
(Bouma, 1998, 2000). Het inte-
greert ook alle beschikbare infor-
matie van alle typen formulerin-
gen in relatie tot de
weersomstandigheden en de ef-
fectiviteit. Met behulp van GEWIS
kan het beste moment voor toe-
passing van een gewasbescher-
mingsmiddel gedurende een dag
worden gekozen.

Als het advies van GEWIS aangeeft
dat de effectiviteit erg hoog is, is
het vaak mogelijk met lagere dose-
ring te behandelen (Bouma et al.,
1996). In zulke gevallen is het ook
veilig (zonder gevaar voor resisten-
tie) om lagere doseringen te advi-
seren (in geval van contactherbici-
den, groeiregulatoren en
insecticiden).  De laagst geadvi-
seerde dosering (bij zeer gunstige
omstandigheden) is 50% van de
etiket advisering voor herbiciden
en groeiregulatoren en voor insec-
ticiden 66% van de etiket dose-
ring). 

Resultaten van proeven met lagere
doseringen herbiciden in suiker-
bieten in 2000 lieten zien dat het
advies met behulp van GEWIS met
gemiddeld 25% naar beneden kan.

Ook met behulp de Minimum Le-
tale Herbicide Dosis-methode, dit
is een combinatie van het gebruik
van een speciale Plant Photosyn-
these Meter en een berekenme-
thode, kan deze reductie bereikt
worden (alleen bij herbiciden die
werken via fotosynthese-rem-
ming) (Anonymous, 2001b). Verder
kunnen deze twee systemen elkaar
ook aanvullen. 

De adviezen van de
BOS’sen
Er zijn verschillende mogelijkhe-
den om het advies van de BOS’sen
bij de eindgebruiker te krijgen. Het
advies van de modellen kan naar
de gebruikers gezonden worden
als output van een Personal Com-
puter, door een SMS of een fax. Bij
een fax- of een SMS-service wordt
in een  centrale computer de weer-
gerelateerde BOS’sen gedraaid met
de verzamelde gegevens van de
weerstations en de weersverwach-
ting van drie dagen vooruit (72
uurs verwachting). De adviezen
worden dan naar agrariërs ge-
stuurd die geabonneerd zijn. Zij
ontvangen iedere dag een fax met
de actuele ziekte berekeningen
tezamen met het advies om te
spuiten of niet. Een andere mo-
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Weerpaal voor weergerelateerde BOS sen.



gelijkheid is het gebruik van de
modellen door middel van een in-
ternetversie  (www.ziezo.biz/ak-
kerbouw).  Speciaal voor de aard-
appelteelt is een voice-response
database systeem (Alphi) ontwik-
keld (Bouwman et al., 2000). Deze
BOS informeert  agrariërs over de
actuele ziektedruk van Phytoph-
thora in desbetreffend gebied.
Men ontvangt een advies tot wel
of niet behandelen. Verder bestaat
er een systeem dat een SMS-be-
richt stuurt naar de mobiele tele-
foons van alle aardappeltelers in
geval dat het infectierisico erg
hoog is in een bepaalde regio. 
De modellen hebben historische,
actuele meteorologische gegevens
nodig en de gegevens van weers-
voorspellingen. In Nederland zijn
er ongeveer 170 weerstations die
gesitueerd zijn bij boerderijen of
in gewassen. Deze gegevens wor-
den verzameld door een aantal
bedrijven en gedistribueerd via te-
lefoonlijnen of via internet. Het is
wel van belang dat dezelfde ins-
trumenten worden gebruikt bij de
toepassing als bij de ontwikkeling
van de modellen (Wartena et al.,
1998).

Lagere doseringen
van actieve stoffen
Het gebruik van deze BOS’sen re-
sulteerde in een lager risico op be-
schadigde gewassen door ziekten
en plagen en minder schadelijke ef-
fecten van onkruiden en in veel ge-
vallen ook in een lager gebruik van
actieve stoffen omdat middelen on-
der de meest geschikte omstandig-
heden werden toegepast, met het
oog op actuele ziektedruk en mete-
orologische omstandigheden. 

Integratie van de
BOS’sen in Nederland
Vanaf het begin van de ontwikke-
ling van de BOS’sen, neemt ieder
jaar het gebruik toe bij voorlich-

ters, vertegenwoordigers en agra-
riërs,  (tabel 4).
Verdere ontwikkelingen.
Er zijn ook BOS’sen met een klein
aantal gebruikers,  bijvoorbeeld in
spruitkool tegen ringvlekkenziekte
(Mycosphaerella brassicicola), wit-
te roest (Albugo candida), spikkel-
ziekte (Alternaria brassicae en Al-
ternaria brassicicola) en echte
meeldauw (Erysiphe crucifera-
rum).
Ook in peen tegen loofverbruining
(Alternaria dauci), in selderij tegen
bladvlekkenziekte  (Septoria apii-
cola), rozen tegen echte meeldauw
(Sphaerotheca pannosa) en prei
(Thrips tabaci) zijn BOS’sen ont-
wikkeld die commercieel vermarkt
worden.

Verder is nog een aantal BOS’sen
in ontwikkeling, onder andere in:
aardappel tegen Alternaria (Alter-
naria solani); sla tegen valse meel-
dauw (Bremia lactucae); prei tegen
papiervlekkenziekte (Phytophtho-
ra porri) en bladvlekkenziekte (Al-
ternaria porri); suikerbiet tegen
bladvlekkenziekte (Cercospora be-
ticola); kool tegen koolvlieg (Delia
radicum) en wortelen tegen wor-
telvlieg (Psila rosae). 

Conclusie

De laatste jaren is een behoorlijk
aantal BOS’sen voor de behande-
ling van ziekten en plagen ontwik-
keld. In de meeste gevallen heb-
ben de modellen tot een goede
ondersteuning geleid voor het op

het juiste moment toepassen van
gewasbeschermingsmiddelen en
geholpen bij het verlagen van de
inzet van actieve stoffen en bij de
verlaging van de afhankelijkheid.

Verder worden de telers, door ge-
bruik te maken van de BOS’sen
meer bewust van de relatie tussen
weersomstandigheden en de ef-
fectiviteit van de gewasbescher-
mingsmiddelen. De BOS’sen zijn
daardoor een belangrijk hulpmid-
del geworden om te komen tot een
meer duurzame landbouw.
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Het proefbedrijf Ontwikkeling Be-
drijfs Systemen (OBS) te Nagele
laat zien dat de milieubelasting
van de huidige geïntegreerde
landbouw geminimaliseerd is ten
opzichte van de gangbare land-
bouw van eind jaren tachtig. De
toenmalige hoge inzet van pestici-
den en de ongewenste neveneffec-
ten waren aanleiding voor het
Meerjarenplan Gewasbescher-
ming (MJPG). Dat geïntegreerde
gewasbescherming, meer nog
geïntegreerde landbouw, perspec-
tief biedt om de in landbouwkun-
dige en milieutechnische proble-
men vastlopende landbouw weer
vlot te trekken, werd met name op
het OBS al aangetoond in de pe-
riode vóór het MJPG. 

Als ik zeg dat de milieubelasting
geminimaliseerd is, dan bedoel ik
dat ook. De staat van dienst is in-
drukwekkend: Het geïntegreerde
bedrijf vermindert de emissies van
actieve stof naar de lucht met
meer dan 90% (in vergelijking met
MJPG referentieperiode 84-88), le-
vert grondwater van drinkwater-
kwaliteit en drainwater dat voldoet
aan de oppervlaktewaternormen
en veroorzaakt volgens bestaande
meetlatten, zoals die van het Cen-
trum voor Landbouw en Milieu
(CLM), geen enkel! ecotoxicolo-
gisch risico meer voor oppervlak-
tewater. Het bedrijf demonstreert
bovendien dat voorjaarstoepas-
sing van drijfmest economisch en
agronomisch goed haalbaar is en
milieutechnisch nauwelijks in-
vloed heeft. De opbrengsten zijn

vergelijkbaar met de gangbare om-
geving.
In vergelijking met andere projec-
ten en de praktijk scoort de OBS
opvallend goed. De rol als proef-
bedrijf wordt goed vervuld. Het
geïntegreerde systeem is in princi-
pe goed overdraagbaar naar de
praktijk. Ervaringen in het project
Telen met Toekomst leren echter
dat er voor praktijkbedrijven die
onder vergelijkbare omstandighe-
den werken, nog tal van hobbels te
nemen zijn. Ze behalen totnogtoe
duidelijk veel minder goede mi-
lieutechnische resultaten. Geïnte-
greerde landbouw realiseer je niet
van de een op de andere dag. De
ervaring met nieuwe technieken
moet groeien. Het bedrijf moet er-
op toegerust zijn etc. Op weg zijn
naar meer duurzame landbouw-
systemen doe je niet alleen. Daar-
bij is samenwerking noodzakelijk

van een groot aantal partijen.
Daarbij moet niet alleen de techni-
sche kennis voorhanden zijn,
maar moet er ook een gezamenlij-
ke visie bestaan van het na te stre-
ven bedrijf van de toekomst. De
vele organisaties rond de onderne-
mer (bedrijfsleven, overheden en
maatschappelijke organisaties)
moeten deze ontwikkeling steu-
nen en stimuleren. Pas als het hele
netwerk mee-innoveert kan geïn-
tegreerde landbouw succesvol ver-
breid en uitgevoerd worden. In Te-
len met Toekomst wordt aan dit
proces gewerkt. Daarbij is het
steeds zoeken naar de beste werk-
wijze. De “nieuwe technologie”
kan bovendien sneller geïntrodu-
ceerd worden wanneer gebruik ge-
maakt wordt van markttechnische
principes of van bestuurlijk-juridi-
sche kaders (stimuleringsregelin-
gen, wet- en regelgeving etc.).

In dat verband is het boeiend om
naar de rol van de overheid en ke-
tenpartijen te kijken. De markt
vertoont weinig ambitie om com-
petitief bezig te zijn met gecertifi-
ceerde producten anders dan bio-
logisch. Hun inspanningen zijn
gericht op algemene imagoverbe-
tering, beperking van aansprake-
lijkheidsclaims en het waarborgen
van voedselveiligheid. EUREP-GAP
certificering is daar een goed voor-
beeld van. De overheid ziet voor
zichzelf geen rol in deze markt als
‘certificeerder’ van geïntegreerde
productie sinds de gedachte belo-
ningsinstrumenten hun in Brussel
uit handen geslagen zijn. Er wordt
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nu ingezet op bestuurlijke maatre-
gelen om geïntegreerde gewasbe-
scherming “verplicht” te introdu-
ceren. Daarbij wordt het
instrument “Algemene Maatregel
van Bestuur (AMvB)” ingezet. De-
ze aanpak vloeit voort uit de af-
spraken die de partners van het
Gewasbeschermingsconvenant in
maart jongstleden hebben ge-
maakt. De uiteindelijke uitkomst
zal het resultaat zijn van een lang-
durig onderhandelingsproces tus-

sen de verschillende partijen. Cru-
ciaal daarbij is de opstelling van de
Land- en Tuinbouw Organisatie
(LTO)en de milieuorganisaties.
Gaat het pakket maatregelen ver
genoeg voor de milieuorganisaties
en is LTO bereid de maatregelen
aan de achterban te “verkopen”.
Stap één is het eens worden over
het pakket. Daarna volgt eventueel
de belangrijke stap twee: het in de
praktijk brengen. Dat kan alleen
een succes worden wanneer met

name LTO en de gewasbescher-
mingshandel actief en positief de
invoering in het veld bevorderen
door goede en gerichte informatie
te verstrekken. Dan kan de intro-
ductie van geïntegreerde gewasbe-
scherming wellicht eindelijk eens
in een stroomversnelling komen.
Aan de kennis en techniek zal het
niet liggen, die is volop voorhan-
den, zoals het OBS laat zien.
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Inleiding
Het merendeel van de voorjaars-
bloeiende bolgewassen wordt in
Nederland geteeld op zandgrond,
in een vruchtwisseling met uitslui-
tend bolgewassen. Wortelrot ver-
oorzaakt door Pythium spp. is een
van de belangrijkste ziekten op
deze grondsoort. Aantasting kan
leiden tot 40% financiële op-
brengstderving. In het proefschrift
wordt het onderzoek beschreven
naar de ontwikkeling van alterna-
tieve bestrijdingsmethoden om
het gebruik en de afhankelijkheid
van chemische middelen tegen
Pythium wortelrot te verminderen.
Hierbij is gekeken naar effecten
van diverse teeltmaatregelen op de
aantasting en op de ziektewering
door de bodemmicroflora, en naar
het vóórkomen en de pathogeni-
teit van Pythium soorten in bollen-
percelen. Iris en krokus zijn ge-
bruikt als toetsgewas.

Ziekteontwikkeling

Tot 1990 was er weinig bekend
over het moment van infectie en
de daaropvolgende ziekteontwik-
keling in bolgewassen. Uit veld-
waarnemingen bleek dat de plant-

datum een effect zou kunnen heb-
ben op de schade door Pythium,
hetgeen mogelijk was gerelateerd
aan de bodemtemperatuur. Om na
te gaan of de infectie en de daar-
opvolgende ontwikkeling van wor-
telrot in iris en krokus wordt beïn-
vloed door de plantdatum en de
bodemtemperatuur, zijn beide
bolgewassen op twee data in het
najaar geplant in met Pythium
spp. besmette grond. De ziekte-
ontwikkeling in krokus was opval-
lend anders dan in iris. In krokus
was er een sterke toename van de
aantasting vlak na het planten, ter-
wijl dit in iris vooral in het voorjaar
en de zomer optrad. In beide ge-
wassen verliep de ziekteontwikke-
ling elk jaar hetzelfde, ongeacht de
Pythium soort waarmee de grond
was besmet. De verschillen in de
ziekteontwikkeling tussen iris en
krokus leken afhankelijk van het
gewas en niet van het pathogeen.
Het verloop van de ziekteontwik-
keling kon voor beide gewassen
worden verklaard op basis van de
wortelontwikkeling en de aard van
aantasting. In iris werden het hele
groeiseizoen nieuwe wortels ge-
vormd en wortelpunten van zowel
hoofd- als zijwortels waren altijd
vatbaar. De aantasting nam toe ge-
durende het groeiseizoen en cor-
releerde met de toename van het

aantal wortelpunten. In krokus
ontwikkelden alle wortels zich ge-
lijktijdig en waren uitsluitend ge-
durende een korte periode na
planten vatbaar voor Pythium.
Wortelpunten die niet werden
aangetast bleken na twee maan-
den ongevoelig te zijn geworden.
Bij geen van beide gewassen is er
een verband gevonden tussen de
ziekteontwikkeling en de bodem-
temperatuur tijdens het groeisei-
zoen. Laat planten resulteerde in
een vertraagde wortelontwikkeling
en in uitstel van de aantasting en
ziekteontwikkeling in beide ge-
wassen. In krokus resulteerde de
combinatie van een beperkte vat-
bare periode met uitstel van infec-
tie in minder aantasting. In dit op-
zicht leek laat planten een
aanzienlijk voordeel op te leveren
voor krokus. Voor iris was het
voordeel slechts beperkt. Of laat
planten voor de teler rendabel is
hangt af van de vatbaarheid van
het gewas voor Pythium, maar ook
van de gevoeligheid voor diverse
fysiologische effecten op de bolop-
brengst en bolkwaliteit als gevolg
van laat planten.

Teeltmaatregelen en
ziektewering
Teeltmaatregelen beïnvloeden de
plantengroei en ziekteontwikke-
ling. In de bloembollenteelt op
zandgrond worden chemische
grondontsmetting en inundatie
toegepast ter bestrijding van diver-
se ziekten en onkruiden. Pythium
spp. kunnen overleven of worden
geherintroduceerd na deze behan-
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Ecologie en beheersing van
Pythium wortelrot in de teelt
van bloembollen
Gera J. van Os

Op 5 november 2003 verdedigt Gera van Os haar proefschrift ‘Ecology
and control of Pythium root rot in flower bulb culture’ aan de Univer-
siteit van Leiden. Promotor is Prof. dr. J.A. van Veen (Universiteit Lei-
den) en co-promotor is Dr. J. van Aartrijk (Koninklijke Algemeene Ver-
eeniging voor Bloembollencultuur). Gera van Os is sinds 1990
wetenschappelijk onderzoekster bodemgebonden schimmels bij het
huidige Praktijkonderzoek Plant & Omgeving sector Bollen en Bomen
(PPO-b&b) te Lisse.



delingen, terwijl vele andere micro-
organismen sterk in aantal teruglo-
pen of verdwijnen. Pythium zou
hierdoor meer kans kunnen krijgen
om aantasting te veroorzaken
Grondontsmetting en inundatie
hebben een verschillend werkings-
mechanisme en verschillende soor-
ten van het bodemleven sterven als
gevolg van deze maatregelen. Om
te bepalen of deze cultuurmaatre-
gelen een averechts effect kunnen
hebben op het optreden van Pythi-
um wortelrot, zijn de effecten van
inundatie en ontsmetting met cis-
dichloorpropeen of methylisothio-
cyanaat (metam-Na) getest op de
ziektewering tegen Pythium spp. in
pot- en veldexperimenten. Zowel
inundatie als grondontsmetting
leidden tot een verminderde ziek-
tewering en een verhoogde aantas-
ting en opbrengstderving in iris en
krokus. Het is aangetoond dat de
ziektewering biologisch van aard
was en dat de mate van aantasting
meer werd beïnvloed door het ef-
fect van de grondbehandelingen op
de bodemmicroflora dan door de
besmettingsdruk van Pythium. Na
de inundatiebehandeling herstelde
de ziektewering zich binnen een
periode van twee jaar. Na grond-
ontsmetting was de ziektewering
binnen deze periode slechts ge-
deeltelijk hersteld en blijvende ef-
fecten kunnen niet worden uitge-
sloten. Een zorgvuldige planning
van deze maatregelen binnen het
bouwplan kan van groot belang
zijn. Een minimale periode van
twee jaar tussen de behandeling en
de teelt van een vatbaar gewas kan
de gelegenheid bieden aan andere
micro-organismen om de grond te
koloniseren en zodoende de kan-
sen voor Pythium verkleinen.

Compost en
ziektewering
Onderzocht is of toevoeging van
compost het herstel van de bo-
demmicroflora en de ziektewering
na grondontsmetting en inundatie
zou kunnen versnellen door de

(her-) introductie van specifieke
antagonisten of door een over-
maat aan concurrerende micro-
organismen. Toepassing van com-
post kan de plantgezondheid
direct en indirect beïnvloeden
door veranderingen in de fysische,
chemische en biologische eigen-
schappen van de grond. Het is be-
kend dat bodempathogenen,
waaronder Pythium spp., kunnen
worden onderdrukt door compost.
In de bollenteelt op zandgrond is
de toepassing van nutriëntarme
organische stof, zoals compost, es-
sentieel om het organisch stofge-
halte op peil te houden. Compost
van groente-, fruit- en tuinafval
(GFT-compost) is in Nederland

alom beschikbaar. Toepassing van
deze compost in het veld is echter
beperkt tot zes ton droge stof per
hectare per jaar, of twaalf ton dro-
ge stof per hectare per twee jaar
(ca. 1% w/v), vanwege het gehalte
aan zware metalen. In kas- en
veldproeven is onderzocht of ver-
rijking van de grond met kleine
hoeveelheden (0.5%-5% w/v) ge-
rijpte GFT-compost effect had op
de onderdrukking van Pythium
wortelrot in iris en krokus. Beide
toetsgewassen, iris en krokus, re-
ageerden opnieuw heel verschil-
lend. In potexperimenten met iris
resulteerde toevoeging van com-
post aan geïnundeerde en ont-
smette grond tot minder aantas-
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Veldproef met krokus ‘Golden Bunch’ in ingegraven lange plastic buizen
(foto: G.J. van Os, PPO).



ting, terwijl toevoeging van com-
post aan onbehandelde grond
geen effect had op de aantasting.
Het effect van de compost op de
ziektewering werd niet beïnvloed
door de rijpingstemperatuur van
de compost (10°C of 20°C) vooraf-
gaand aan de toediening, of door
de temperatuur tijdens de teelt
(9°C of 18°C). In potexperimenten
met krokus leidde de compostbe-
handeling tot verhoging van de
aantasting in onbehandelde, ge-
inundeerde en ontsmette grond.
In veldexperimenten met krokus
resulteerde toevoeging van com-
post aan onbehandelde en ont-
smette grond ook in meer aantas-
ting en minder opbrengst in de
met Pythium besmette veldjes. Er
is geconcludeerd dat het gewas de
doorslaggevende factor is tussen
ziekteonderdrukking of ziektesti-
mulering als gevolg van verrijking
met GFT-compost. Het mechanis-
me dat hiervoor verantwoordelijk
is, is tot nu toe onduidelijk. Facto-
ren die van invloed zouden kun-
nen zijn, zijn bijvoorbeeld aan- of
afwezigheid van geïnduceerde re-
sistentie door de micro-organis-
men uit de compost of verschillen
tussen iris en krokus in wortelont-
wikkeling, exudatie en micro-or-
ganismen in de rhizosfeer. Het on-
derzoek in dit proefschrift heeft
zich geconcentreerd op de mecha-
nismen van ziektewering, zonder
verder in te gaan op de verschillen
in respons tussen de gewassen.

Mechanismen van
ziektewering
Om inzicht te krijgen in de aard
van de ziektewering tegen Pythi-
um en de effecten van grondbe-
handelingen zoals grondontsmet-
ting, inundatie en de toepassing
van compost, is het effect bepaald
van deze behandelingen op een
aantal microbiële parameters en
de microbiële soortensamenstel-
ling. Onderzocht is of er een ver-
band bestaat tussen de ziektewe-
ring tegen Pythium en de activiteit

van de bodemmicroflora en/of de
aanwezigheid van specifieke groe-
pen. Parameters zoals microbiële
biomassa, dehydrogenase activi-
teit, glucoseopname en ademha-
ling, waren negatief gecorreleerd
met de groeisnelheid van Pythium
door grond. Dit geeft aan dat een
hoge microbiële biomassa en -ac-
tiviteit de groei van Pythium door
grond onderdrukt. Ondanks dat
kon met geen enkele combinatie
van microbiële parameters de
ziektewering (aantasting in iris)
worden verklaard. De waarde van
de microbiële parameters als maat
voor de ziektewering bleek sterk
afhankelijk van de gegevensset
(grondbehandelingen) die ge-
bruikt werd in de statistische ana-
lyse. Met name de compostbehan-
deling, met relatief hoge waarden,
had een zeer grote invloed op de
correlatie tussen de microbiële pa-
rameters en de ziektewering. Con-
currentie om koolstof was niet het
belangrijkste mechanisme voor de
ziektewering, aangezien er geen
correlatie is gevonden tussen de
glucoseopname en aantasting. An-
dere aspecten van de pathogeen-
ontwikkeling moeten dus van in-
vloed zijn, zoals interacties op het
worteloppervlak. Daar komt nog
bij dat de verschillende grondbe-
handelingen via verschillende me-
chanismen de ziektewering kun-
nen beïnvloeden. Veranderingen
in de soortensamenstelling en de
diversiteit van de microflora als
gevolg van de grondbehandelin-
gen zouden deze mechanismen
verder kunnen ophelderen.

Samenstelling
microflora
Om te analyseren of de samenstel-
ling van de microbiële gemeen-
schap is gerelateerd aan de ziekte-
wering tegen Pythium zijn
profielen gemaakt van bacterie- en
schimmelgemeenschappen in de
grond met behulp van denaturatie
gradient gel electroforese (DGGE)
van PCR-geamplificeerde riboso-

male RNA genen. Vier PCR-DGGE
strategieën (twee gericht op bacte-
riën en twee gericht op schim-
mels) zijn gebruikt om de micro-
biële gemeenschappen in
onbehandelde, ontsmette, geïnun-
deerde grond en met compost ver-
rijkte, gesteriliseerde grond te ver-
gelijken. De dominante groepen
zijn geïdentificeerd door de DG-
GE-banden te sequencen. Deze
gemeenschapsprofielen, geba-
seerd op microbieel DNA, waren
slechte indicatoren voor de ziekte-
wering tegen Pythium. De domi-
nante microbiële populaties waren
consistent aanwezig in de profie-
len, zelfs na rigoureuze behande-
lingen zoals ontsmetting en inun-
datie. Het meest uitgesproken
effect op de dominante populaties
in de grond is gevonden bij de
compostbehandeling in gesterili-
seerde grond. Het herstel van de
ziektewering tegen Pythium in de
met compost verrijkte grond was
geassocieerd met een geheel ande-
re microbiële gemeenschap dan
de ziektewering in onbehandelde
grond. Dus, microbiële gemeen-
schappen van verschillende sa-
menstelling kunnen resulteren in
vergelijkbare niveaus van ziekte-
wering tegen Pythium. 

Inventarisatie van
Pythium soorten
Vruchtwisseling is over het alge-
meen een methode om de be-
smettingsdruk van bodempatho-
genen te verlagen. Het succes van
deze methode wordt mede be-
paald door factoren zoals het vóór-
komen en de waardplantenreeks
van de ziekteverwekker. Om te be-
palen of detectie en identificatie
van Pythium spp. kan helpen bij
de gewaskeuze in de vruchtwisse-
ling is een inventarisatie gemaakt
van Pythium soorten in bollenper-
celen in vijf belangrijke regio’s
voor de bollenteelt in het westen
van Nederland. Pythium-isolaten
zijn geïdentificeerd met behulp
van PCR-RFLP analyse. Uit vijfen-
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dertig percelen zijn 163 Pythium-
isolaten geïdentificeerd tot zestien
verschillende soorten. De meer-
derheid van de bemonsterde per-
celen bevatte een mengsel van
soorten en elk perceel bevatte één
of meer potentieel pathogene
soorten. De meest algemeen voor-
komende soorten waren P. sylvati-
cum, P. ultimum, P. intermedium
en P. hetero-thallicum. Een selectie
van de geïdentificeerde isolaten is
getest op pathogeniteit voor vijf
vatbare bolgewassen (iris, krokus,
hyacint, tulp en lelie). Bij alle ge-
teste Pythium soorten waren er
verschillen in waardplantenreeks
en agressiviteit tussen isolaten van
dezelfde soort. Binnen soorten va-
rieerde de waardplantenreeks van
individuele Pythium-isolaten van
géén tot alle vijf van de geteste ge-
wassen. Gebaseerd op deze resul-
taten lijkt het bemonsteren en

identificeren van Pythium spp. in
bollenpercelen geen zinvolle bij-
drage te kunnen leveren aan de
gewaskeuze in een vruchtwisseling
met bolgewassen. Uit de resulta-
ten blijkt echter ook dat iris, kro-
kus, hyacint, tulp en lelie verschil-
len in hun vatbaarheid voor
Pythium-isolaten, hoewel tulp en
lelie nauw verwant bleken. Vrucht-
wisseling met iris, krokus, hyacint
en tulp of lelie zou daarom nog
steeds effectief kunnen zijn om de
besmettingsdruk van Pythium te
beperken.

Implementatie in de
praktijk
In het proefschrift is een aantal
agronomische benaderingen voor-
gesteld om Pythium wortelrot in

de bloembollenteelt te beheersen.
Omdat de voorgestelde methoden
afhankelijk zijn van levende 
organismen, kan de effectiviteit
variëren onder invloed van vele
omgevingsfactoren. Het beste re-
sultaat mag worden verwacht
wanneer verschillende strategieën
worden gecombineerd. De verkre-
gen kennis heeft bijgedragen aan
een beter inzicht in Pythium wor-
telrot in de bloembollenteelt en
het heeft een geleidelijke mentali-
teitsverandering teweeggebracht
bij telers met betrekking tot de
mogelijkheden voor verminderd
gebruik van chemische bestrij-
dingsmiddelen. In navolging van
de resultaten uit het onderzoek
hebben telers de implementatie
van een aantal beheersmaatrege-
len binnen het bouwplan aange-
past.
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Inleiding
Planten hebben niet alleen inter-
acties met hun belagers maar ook
met de natuurlijke vijanden van
hun belagers. We spreken dan van
een tritroof systeem, wat wil zeg-
gen dat drie verschillende niveaus
uit een voedselketen onderlinge
interacties hebben. In dit proef-
schrift is een tritrofe interactie on-
derzocht waar de spintmijt Tetra-
nychus urticae, de roofmijt
Phytoseiulus persimilis en ver-
scheidene waardplanten deel van
uitmaken (Figuur 1). De spintmijt
T. urticae is een alleseter en heeft
meer dan honderd soorten waard-
planten. Hij kan een enorme plaag
veroorzaken in akkerbouwgewas-
sen, fruitbomen en glasgroenten.
De roofmijt P. persimilis is één van
zijn belangrijkste natuurlijke vij-
anden. Planten kunnen zich op
verschillende manieren verdedi-
gen tegen een herbivoor. Als er
sprake is van het gebruik van toxi-
sche of smaakvergallende stoffen
dan noemen we dit directe verde-
diging. Indien de plant gebruik
maakt van de aantrekking van de
natuurlijke vijanden (carnivoren)
van de herbivoor met behulp van
vluchtige stoffen dan noemen we
dit indirecte verdediging. Onder-
zoek naar de directe en indirecte
verdedigingsstrategieën van ver-
scheidene plantensoorten zal bij-

dragen tot het verkrijgen van meer
kennis in de voedselketen plant –
spintmijt – roofmijt. 

Direct verdediging

Als eerste werd de acceptatie van
elf waardplanten door de spintmijt
T. urticae onderzocht. Deze waard-
plantacceptatie wordt gebruikt als
maat voor de directe verdediging
van deze plantensoorten. Ver-
wacht werd dat de mate waarin de
spintmijt de waardplant accep-
teert, afhankelijk is van de voe-
dingswaarde van de plant en het
voorkomen van toxische of smaak-
vergallende stoffen in een plant.
De proeven lieten een grote varia-
tie zien in de mate waarin de
spintmijt de planten accepteert.
De meeste planten werden goed
tot zeer goed geaccepteerd. Alleen
ginkgo (Ginkgo biloba) vormde
hierop een uitzondering. Naast de
verschillen tussen waardplant-
soorten werden twee plantenfami-
lies de Fabaceae (Vlinderbloemi-
gen) en de Solanaceae
(Nachtschadeachtigen) met elkaar
vergeleken. Van beide families wa-
ren vier plantensoorten betrokken
bij het onderzoek. Uit deze verge-
lijking bleek dat alle soorten beho-
rend tot de Fabaceae goed geac-
cepteerd werden door de

spintmijt, maar de Solanaceae
soorten varieerden in de mate
waarin ze door de spintmijt geac-
cepteerd werden van goed (tabak:
Nicotiana tabacum) tot slecht (pa-
prika: Capsicum annuum).

Indirecte
verdediging
Vervolgens is de indirecte verdedi-
ging van de plantensoorten onder-
zocht en hiervoor werden dezelfde
plantensoorten gebruikt. In dit ex-
periment werden bladeren die
door spintmijten waren aangetast
naast onbeschadigde bladeren
aangeboden aan de roofmijt P. per-
similis in een olfactometer als een
keuzetoetsopstelling. Er werd na-
gegaan of bladeren met spintmijt
aantrekkelijker zijn voor de roof-
mijt dan bladeren zonder spint-
mijt. De resultaten laten zien dat
de door spintmijt aangetaste bla-
deren van alle plantensoorten de
roofmijt significant aantrekken.
Eerdere experimenten beschreven
in de literatuur lieten zien dat de
geurstoffen van spintmijten zelf
niet aantrekkelijk zijn voor roof-
mijten. Hieruit kan worden gecon-
cludeerd dat de stoffen die uit de
plant vrijkomen de roofmijten
aantrekken. Eerder opgedane er-
varing van de roofmijt met door
spintmijt aangetaste bladeren van
de plantensoort die wordt getoetst
vertoonde geen invloed op de ma-
te van aantrekking van de roofmijt.
Aangezien de spintmijten niet
overleefden wanneer ze de blade-
ren van de ginkgoboom als voed-
sel aangeboden kregen werd het
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Verdedigingsmechanismen van
planten in een tritroof
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ginkgoblad behandeld met jas-
monzuur. Op deze wijze werd ge-
tracht om een vergelijkbaar meng-
sel van vluchtige plantenstoffen te
produceren als spintmijt besmette
bladeren mogelijk zouden kunnen
produceren. Uit deze proef kwam
naar voren dat roofmijten in een
geringe mate aangetrokken wor-
den tot de met jasmonzuur behan-
delde bladeren. Er kan geconclu-
deerd worden dat alle onderzochte
plantensoorten na besmetting met
spintmijt investeren in indirecte
verdediging, zelfs wanneer ze al
een sterke directe verdediging
hebben.

Vluchtige
verbindingen
Toen vastgesteld was dat alle on-
derzochte planten na aantasting
door spintmijt aantrekkelijk waren
voor roofmijten, werd onderzocht
welke verbindingen deze planten
produceren. Tevens is gekeken in
welke mate de geproduceerde
mengsels van vluchtige verbindin-
gen nieuwe stoffen bevatten in
vergelijking met mengsels van
niet-beschadigde of mechanisch
beschadigde bladeren. De analy-
ses van de vluchtige mengsels, die
door de met spintmijt aangetaste
bladeren worden uitgestoten, to-
nen aan dat alle onderzochte plan-
ten nieuwe verbindingen produce-
ren. Een aantal van deze nieuw
geproduceerde verbindingen zijn
dominant aanwezig in het meng-
sel, zoals methylsalicylaat en ver-
scheidene terpenen, oximen en ni-
trillen. Echter, aubergine- en
tabaksplanten produceren na
spintmijtaantasting slechts enkele
nieuwe componenten in kleine
hoeveelheden. Methylsalicylaat is
in zes van de onderzochte plan-
tensoorten gevonden als de domi-
nant aanwezige verbinding in het
mengsel; in twee andere planten-
soorten is methylsalicylaat minder
dominant aanwezig. Hoewel is
aangetoond dat methylsalicylaat
roofmijten aantrekt, is deze ver-

binding op zichzelf niet specifiek
genoeg om te kunnen dienen als
een indicator voor spintmijtaan-
tasting van planten. In het proef-
schrift werd de aanname gemaakt
dat plantensoorten met een zwak-
ke directe verdediging zouden in-
vesteren in de productie van nieu-
we verbindingen, terwijl planten
met een sterke directe verdediging
hierin niet zouden hoeven te in-
vesteren. Uit de resultaten kwam
naar voren dat plantensoorten met
een zwakke directe verdediging in-
derdaad indirecte verdediging ge-
bruiken om roofmijten aan te trek-
ken, maar dat ze hiervoor niet
altijd nieuwe verbindingen produ-
ceren. Voor twee plantenfamilies
zijn de vluchtige mengsels, die ge-
produceerd worden door spintmijt
aangetaste bladeren, vergeleken
met mengsels die geproduceerd

worden door mechanisch bescha-
digde bladeren. Hieruit kwam naar
voren dat deze kwalitatieve ver-
schillen in vluchtige mengsels af-
komstig van door spintmijt aange-
taste bladeren prominenter
worden aangetroffen in planten
van de Fabaceae dan in die van de
Solanaceae.

Detectie biologisch
actieve verbindingen
Om biologisch actieve verbindin-
gen in mengsels van vluchtige
stoffen beter te kunnen opsporen
en identificeren is een nieuwe
fractioneringsmethode ontwik-
keld. Deze fractioneringsmethode
is selectiever en efficiënter in het
opsporen van biologisch actieve
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Figuur 1. Schematische voorstelling van de tritrofe interactie tussen spint-
mijt, roofmijt en waardplant.



verbindingen dan de gangbare
technieken, waarbij gebruik wordt
gemaakt van het vergelijken van
profielen van vluchtige mengsels
of waarbij mengsels van biolo-
gisch actieve mengsels nagemaakt
worden met behulp van syntheti-
sche verbindingen. De eerste stap
in deze fractioneringsmethode
was het scheiden van stoffen van
een biologisch actief mengsel met
een gaschromatograaf. De
gaschromatografische scheiding
maakt het mogelijk om selectief
verbindingen uit het mengsel te
verwijderen. Vervolgens werden
de verbindingen opgevangen in
een buis gevuld met adsorptie-
materiaal (Tenax) en daarna weer
vluchtig gemaakt door middel van
verhitting (thermodesorptie) en
opgevangen in een Teflon zak. Om
de verbindingen te kunnen testen
op hun biologische activiteit met
behulp van een olfactometer,
werd de Teflon zak onder druk ge-

zet zodat er een continue zwakke
stroom van vluchtige stoffen ont-
staat. Deze zwakke stroom wordt
vervolgens meegenomen in een
luchtstroom en naar de olfactome-
ter geleid. In de olfactometer
wordt het hele mengsel (of het
overgebleven mengsel) getoetst
om vast te kunnen stellen of het
mengsel nog biologisch actief is.
De werking van deze methode
werd gecontroleerd met behulp
van vluchtige stoffen die variëren
in kookpunt, chemische en fysi-
sche eigenschappen. De stoffen
zijn na het proces opnieuw opge-
vangen om te kijken hoeveel pro-
cent van deze stoffen na het hele
proces nog overgebleven zijn. De
meeste stoffen die zijn getest wer-
den in een hoge opbrengst van 80
en 100 % teruggewonnen. Slechts
enkele stoffen met een relatief
hoog kookpunt (> 300 °C) of met
een fenolgroep, gaven lage op-
brengsten (30–50 %). De biologi-

sche activiteit van de stoffen die
geproduceerd werden door spint-
mijt-aangetaste bladeren van de li-
maboon (Phaseolus lunatus) en de
verbindingen methylsalicylaat en
(3E)-4,8-dimethyl-1,3,7-nonatrieen
zijn met succes getest op hun aan-
trekkelijkheid voor roofmijten. Een
voordeel van deze methode is dat
mengsels van vluchtige stoffen se-
lectief gemanipuleerd kunnen wor-
den. Een tweede voordeel is dat
met deze methode geen oplosmid-
del in de biotoets wordt geïntrodu-
ceerd. Door het mengsel met deze
methode te bewerken en opnieuw
vluchtig te maken is het mogelijk
om een bekende en realistische
concentratie van de verbindingen
in de biotoets te brengen. Dit
maakt deze fractioneringsmethode
tot een handige en snelle werkwijze
om biologisch actieve verbindin-
gen in complexe mengsels op te
kunnen sporen en vervolgens te
kunnen identificeren.
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Hoofdredacteuren van Gwsb-
schrmng komen en gaan, en
meestal tamelijk geruisloos. Nu sta
ik op het punt te gaan, na zo’n drie
jaar als redactielid en ruim twee
jaar als hoofdredacteur. Ik heb dat
met zoveel plezier gedaan dat ik de
wisseling van de wacht niet hele-
maal geruisloos wil laten passeren
voor u, de lezers van Gewasbe-
scherming. 

Het was een voorrecht enige tijd
leiding te geven aan een meer dan
honderdjarig blad, nog gesticht
door Ritzema Bos in 1895 als ‘Tijd-
schrift over Plantenziekten’. Een
voorrecht om het blad, met de re-
dactie, te kunnen aanpassen aan
de belangstelling en onderwerpen
van deze tijd, en toch continuïteit
met dat lange verleden te houden.
Een voorrecht om onze in lange
tijd opgebouwde netwerken van
onderzoekers, beleidsmensen, uit-
voerders en andere werkers in de
gewasbescherming te mogen in-
schakelen voor bijdragen. Een
voorrecht om een blad te maken
dat we zelf interessant zouden vin-
den! Wij hebben in 2002 voor ons-
zelf als redactie een missie gefor-
muleerd: ‘De plantenziektekunde
promoten en KNPV-leden infor-
meren over ontwikkelingen en ac-
tualiteit in de gewasbescherming
inclusief onkruidbestrijding. Ont-
wikkelingen en actualiteit moeten
betrekking hebben op beleid, on-
derzoek, praktijk, (inclusief be-
drijfsleven), onderwijs en voor-
lichting.’

Wij hebben in de redactie de in-
druk dat deze huidige formule,
met artikelen over een breed scala
aan actuele en ook praktische arti-
kelen, een column, promoties, ver-

enigingsnieuws, de kennismaking,
gewasbeschermingsnieuws en een
agenda van nationale en interna-
tionale bijeenkomsten in de smaak
valt. Als u daar anders over denkt,
of als u nog andere goede ideeën
hebt, willen wij dat natuurlijk erg
graag weten. 

Maar wij zouden nog meer willen.
Tot nu toe is Gwsbschrmng min of
meer eenrichtingsverkeer. Ons
ideaal is Gwsbschrmng als een dis-
cussieforum. Het terrein van de
gewasbescherming is daar breed
en interessant genoeg voor, met
belangen die voor verschillende
partijen zover uit elkaar kunnen
liggen dat discussie hard nodig is.
Per slot van rekening is die discus-
sie ook een expliciete doelstelling
van de KNPV. U mag dit beschou-
wen als een permanente uitnodi-
ging tot reactie aan de redactie. Als
aanmoediging voor discussie
plaatsen we bij alle bijdragen, zo

mogelijk, al het e-mailadres van de
afzender.

Maar nu, hoe verder? De redactie
gaat gewoon verder, nu met aan het
roer de nieuwe hoofdredacteur
Kees Westerdijk, onderzoeker van
PPO in Lelystad. De ex-hoofdredac-
teur, ikzelf dus, staat gereed om
voor twee jaar naar Ankara, Turkije,
te vertrekken. Ik zal er voor de PD
een twinning-project tussen Tur-
kije, Nederland en Griekenland
gaan coördineren en helpen uit-
voeren. Twinningprogramma’s zijn
een initiatief van de Europese
Commissie om kandidaat-lidlan-
den te helpen zich voor te bereiden
op toetreding tot de Europese Unie.
Zo zal ik gedetacheerd worden bij
het Directorate General for Protec-
tion and Control in Ankara, de
Turkse evenknie van de Planten-
ziektenkundige Dienst in Neder-
land. Doel is om deze bij te staan
de geharmoniseerde Europese wet-
ten en regels op het terrein van fy-
tosanitaire zaken en toelating van
bestrijdingsmiddelen over te ne-
men en te gaan uitvoeren.

Dat is inderdaad andere koek.
Maar zeker boeiend genoeg om
ook met veel plezier te doen. En de
communicatiemiddelen laten het
nu toe om met groot gemak met
het thuisfront te blijven communi-
ceren. Ik zal dat gaarne met u blij-
ven doen (misschien wel met een
klein nieuwsbriefje uit Turkije in
Gwsbschrmng).

Pieter A. Oomen
Ex-hoofdredacteur sinds 17 sep-
tember 2003
Plantenziektenkundige Dienst,
Wageningen
e-mail: P.A.Oomen@minlnv.nl
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Pieter Oomen

Pieter Oomen achter zijn bureau
bij de Plantenziektenkundige
Dienst.
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Hallo mensen,

Door de redactie van Gwsb-
schrmng is mij gevraagd een stuk-
je te schrijven om mij aan u voor
te stellen. Bij deze zal ik aan deze
vraag voldoen. Ik word derdejaars
student aan Wageningen Universi-
teit en ik volg de opleiding Plan-
tenwetenschappen. Op het mo-
ment dat ik dit stukje zit te typen
heb ik net vernomen dat ik mijn
punten van het tweede jaar weer
binnen heb. Dus ik ben nu met
een gerust hart vakantie aan het
vieren. 
Regelmatig is er aan mij gevraagd
waarom ik voor de studie Planten-
wetenschappen gekozen heb, in
mijn jaar zitten namelijk slechts
11 studenten. Mijn antwoord
komt er dan op neer dat het toch
wel met de genen te maken heeft.
Mijn opa had vroeger namelijk
een bloembollenbedrijf, met voor-
namelijk tulpen, narcissen en hya-
cinten. Omdat geen van de kinde-
ren de interesse of de
mogelijkheid zag om door te gaan
binnen het bedrijf, is het bedrijf
beëindigd. Ik werk daarentegen nu
in mijn vrije tijd zoveel mogelijk
bij een andere bloembollenteler in
de omgeving. De interesse voor
het bloembollenvak is zo toch nog
binnen de familie gebleven.

Sinds een half jaar zit ik in het be-
stuur van Semper Florens, de stu-
dievereniging van de Plantenwe-
tenschappers. Binnen het bestuur
ben ik ‘commissaris extern’. Zo
kom ik veel in contact met andere
studieverenigingen en medewer-
kers binnen de universiteit. Vroe-
ger, voor de fusie van twee andere
studieverenigingen tot Semper
Florens, viel binnen de functie van
commissaris extern ook de funtie-
van het student-bestuurslid bij de
KNPV. Dit is echter nu niet meer
het geval, maar toen ik gevraagd

werd om Albert de Bakker op te
volgen, leek mij dit erg leuk en
leerzaam. Ik hoop dat ik op een in-
novatieve manier de schakel kan
zijn tussen de student, oftewel het
potentiële lid van de KNPV, en de
leden zelf  Verder hoop ik met een
frisse blik en wellicht ook vanuit
een ander perspectief tegen de za-
ken binnen het bestuur aan te
kunnen kijken en hierover mee te
kunnen denken. 

Met vriendelijke groet,
Martijn Eggink
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Martijn Eggink

commissaris-extern van Semper Florens, en nieuw bestuurslid van KNPV. E-mail: Pieter.Eggink@wur.nl 

Martijn Eggink



Op donderdag 27 november 2003
organiseert de KNPV (Koninklijke
Nederlandse Plantenziektekundi-
ge Vereniging) haar najaarsverga-
dering. Deze najaarsvergadering
vindt – zoals gebruikelijk – plaats
in Wageningen.

De bijeenkomst heeft dit jaar een
bijzonder karakter omdat de KNPV
dit jaar deze bijeenkomst organi-
seert samen met Artemis. Artemis,
de vereniging van producenten en
handelaren in biologische agentia,
viert met deze bijeenkomst haar
tweede lustrum. 

Een uitermate actueel onderwerp
is gekozen voor deze bijeenkomst,
namelijk de toekomst van de bio-
logische bestrijding. Op het sym-
posium komt een drietal aan-
dachtsgebieden aan bod,
namelijk:

● Wetenschappelijke en beleids-
matige aspecten van de biologi-
sche bestrijding. Hierbij komen
zowel een visie op de biologische
bestrijding, op de veredeling te-
gen insecten als de mogelijkhe-
den van microbiële aspecten aan
bod. De overheid zal de rand-
voorwaarden voor biologische
bestrijding aangeven.

● Een aantal praktische proble-
men dat gerelateerd is aan de
biologische bestrijding. De ex-
port naar Japan, de dilemma’s
van een toeleveringsbedrijf en
de markt voor GNO’s (Gewasbe-
schermingsmiddelen van Na-
tuurlijke Oorsprong) komen
hierbij aan de orde.

● Een derde onderwerp betreft de
huidige stand van zaken van de
biologische bestrijding in zes
verschillende sectoren. Het be-
treft het openbaar groen, de

boomteelt, de fruitteelt, de ak-
kerbouw/groenteteelt volle-
grond, de sierteelt onder glas en
de groenteteelt onder glas. 

Het programma van het symposi-
um is hierop volgend afgedrukt.
Aanmeldingen vóór 20 november
bij het secretariaat of bij Artemis.
Tijdens het symposium vindt ’s
middags een parallelsessie plaats
van het ParapluPlan Phytophthora
infestans, georganiseerd door de
KNPV-werkgroep P. infestans. Hier-
van is ook het programma bijge-
voegd.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij
het secretariaat van de KNPV en
Artemis respectievelijk: 
aad.termorshuizen@wur.nl en: 
Artemis@MZ.nl
Voor het ParapluPlan: 
huub.schepers@wur.nl
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Najaarsvergadering van de KNPV &
10-jarig jubileum van Artemis

donderdag 27 november 2003, WICC, Lawickse Allee 11, Wageningen

De toekomst van biologische bestrijding
– programma –

Haakzaal
09.30 Ontvangst met koffie
09.55 Opening door voorzitter Artemis, Aad Vijverberg

Wetenschappelijke sessie
10.00 Rudi Rabbinge (Graduate Schools, WUR Wageningen) 

Geïntegreerde gewasbescherming
10.25 Marcel Dicke (Entomologie, WUR Wageningen) 

De geur van gewasbescherming: mogelijkheden voor integratie van veredeling en biologische be-
strijding

10.50 Jürgen Köhl (PRI, WUR Wageningen) 
Biologische bestrijding van bovengrondse ziekten: succes bepaald door ecologie en economie

11.15 Pauze

11.40 Paul van den Boogert (PRI, WUR Wageningen)
Toepassingsmogelijkheden van microbials: waar staan we over 10 jaar? 

12.05 Duo presentatie Directie Natuurbeheer (LNV) / Antoon Loomans (PD, Wageningen)
Voorlopige titel: De bedreiging van de biologische bestrijding voor de fauna. De Europese benade-
ring van dit dilemma gezien vanuit het beleid en de techniek. 

12.30 Lunch

Haakzaal Kleine Veerzaal
13.30 Guido Sterk (Biobest, Westerlo) Bas Nijhof (Nijhof BGB)

Effecten van bestrijdingsmiddelen op Biologische bestrijding van plagen in openbare 
non-target insecten ruimten.

13.50 Bart Sosef (Sosef b.v., Honselersdijk) Margareth van der Horst (Houtman b.v., Boskoop)
De dilemma’s van een toeleveringsbedrijf Biologische aspecten van de geïntegreerde bestrij-

ding in de boomteelt
14.10 Eric Kiers (Certis Europe, Maarssen) Anton Bom, (Van Iperen, Westmaas)

De ontwikkeling en markt van GNO’s Ontwikkeling van de geïntegreerde teelt in akker-
bouw/groenten vollegrond: ploegen op rotsen

14.30 Pauze

15.00 Bram de Hoop (PD, Wageningen) Dany Byleman (Janssen Pharmaceutica, Beerse, 
Voorlopige titel: Problemen rond de België)
export van producten in relatie met Biologische bestrijding van plagen in de fruitteelt
biologische bestrijders met speciale 
aandacht voor de export naar Japan

15.20 Karel Bolckmans (Koppert Biological Systems) Jan Hoogstrate (Agrifirm/TCN, Bleiswijk)
Uitdagingen voor de biologische bestrijding Geïntegreerde gewasbescherming in de sierteelten 
in de komende vijf jaar, gezien vanuit de onder glas met vallen en opstaan
industrie
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15.40 Richard GreatRex (Syngenta Bioline, Essex, Jos Looije (Looije Tomaten b.v., Maasdijk)
UK) Biologische bestrijding in de beschermde 
Het Europees toelatingsbeleid van groenteteelt in Noord- en Zuid Europa
biologische bestrijders

16.00 Borrel

De teksten van het symposium zullen worden gepubliceerd in Gewasbescherming, jaargang 35, 
nummer 1, 2004.
De teksten dienen klaar ingeleverd te worden (digitaal) rond 15 november 2003 (uiterlijk op de dag zelf: 
27 november).

Programma parallelsessie ParapluPlan Phytophthora
Parapluplan Phytophthora: een geïntegreerde aanpak van de aardappelziekte

Tarthorst zaal
13.30 Piet Boonekamp (PRI, WageningenUR)

Het Parapluplan Phytophthora; wording en organisatie 
13.50 Huub Schepers (PPO-Lelystad, WageningenUR) 

Integratie van alle kennis uit het Parapluplan in een bestrijdingsstrategie voor de praktijk.
14.10 Geert Kessel (PRI, WageningenUR) 

Epidemiologie en populatiegenetica van Phytophthora infestans 
14.30 Pauze 
15.00 Ronald Hutten (Plantenveredeling, WageningenUR) 

Nieuwe bronnen van resistentie 
15.20 Edwin van der Vossen (PRI, WageningenUR) 

Met genomics op zoek naar de meest efficiente resistentiestrategie 
15.40 Francine Govers (Fytopathologie, WageningenUR) 

Met genomics op zoek naar nieuwe aangrijpingspunten voor bestrijding

De bijeenkomst van de KNPV werkgroep Phytophthora op 27 november as. wordt dit keer geïntegreerd in
een middagsessie van de najaarsvergadering van de KNPV. 
Voor leden van de KNPV is de toegang gratis (inclusief lunch). 
Voor leden van de werkgroep Phytophthora die geen lid zijn van de KNPV is toegang tot de werkgroepbij-
eenkomst tijdens de middagsessie gratis. 
Als u geen KNPV-lid bent en ook de ochtendsessie bij wilt wonen betaalt u € 25,– (inclusief lunch). 
Opgave voor deelname aan het dagprogramma is verplicht (zie aanmeldformulier hier onder). Leden van
de werkgroep Phytophthora die alleen de werkgroepbijeenkomst tijdens de middagsessie zullen bijwonen
hoeven zich niet op te geven.
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Aanmelding voor de KNPV-najaarsvergadering op donderdag 27 november 2003

Naam: ................................................................ Organisatie/bedrijf: .....................................................

Adres: ................................................................ Postcode en woonplaats .....................................................

Lid KNPV ja/nee Ik neem wel/niet deel aan de lunch

● Deelname is gratis voor KNPV-leden en is inclusief lunch.
● Deelname igratis voor maximaal twee personen die werkzaam zijn bij een bedrijf dat lid-donateur is

van de KNPV en is inclusief lunch.
● Deelname voor niet-leden bedraagt € 25.–.
● Aanmeldingen dien voor 24 november in het bezit te zijn voor van A.J. Termorshuizen, Biologische

Bedrijfssystemen, Wageningen Universiteit, Marijkeweg 22, 6709 PG  Wageningen. Bij te late aanmel-
ding kan deelname aan de lunch niet worden gegarandeerd.

● U kunt uw aanmelding ook per e-mail richten aan aad.termorshuizen@ wur.nl

�



Aankondiging

KNPV-Gewasbeschermingsdag 2004
‘Hoogtepunten uit het jaar 2003’

woensdag 24 maart 2004
WICC, Lawickse Allee 11, Wageningen: 10.00-17.00 uur

Oproep om voordrachten

Op de Gewasbeschermingsdag 2004 komen de ‘hoogtepunten’ van het  praktijkgerichte en wetenschappe-
lijke onderzoek van het afgelopen jaar aan bod. De onderwerpen op deze dag bestrijken de volle breedte
van de gewasbescherming. 

U kunt zich aanmelden voor een voordracht door onderstaand strookje (of kopie of e-mail) in te vullen.
Uw aanmelding voor een voordracht dient uiterlijk maandag 1 december 2003 bij de secretaris binnen te
zijn. Na aanmelding voor een voordracht krijgt u van de secretaris bericht over acceptatie van de voor-
dracht. Na acceptatie (doorgaans worden praktisch alle aanmeldingen gehonoreerd) dient u vervolgens
een korte samenvatting op korte termijn in te leveren voor publicatie in Gewasbescherming en wel uiter-
lijk maandag 5 januari 2004. 

Tijdens de Gewasbeschermingsdag wordt ook de Algemene Ledenvergadering van de KNPV gehouden. De
agenda voor deze vergadering, alsmede het programma van de Gewasbeschermingsdag, vindt u in het ko-
mende nummer van Gewasbescherming.

Aanmelding voordrachten en presentaties voor de KNPV-Gewasbeschermingsdag op
woensdag 24 maart 2004

Aanmelding voor voordrachten opsturen vóór maandag 1 december 2003; aanmelding toehoorders opstu-
ren vóór 17 maart 2004 aan A.J. Termorshuizen, Biologische bedrijfssystemen, Wageningen Universiteit,
Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen. U kunt uw aanmelding ook per e-mail richten aan: aad.termorshui-
zen@wur.nl.
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Naam: .................................................................................................................................

Organisatie/bedrijf: .................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: .................................................................................................................................

Lid KNPV ja / nee

Ik hou een voordracht getiteld:
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

�



Voorkómen van wortelziekten in
gesloten grondloze
groeisystemen door microbiële
optimalisatie

J. Postma1, en E.A. van Os2

1 Plant Research International, Postbus 16, 6700 AA
Wageningen
2 Instituut voor Milieu- en Agrotechniek (IMAG), Postbus 43,
6700 AA Wageningen

Voor diverse kasgewassen is telen op substraat en
hergebruik van de overtollige voedingsoplossing
reeds meerdere jaren de gangbare praktijk in Neder-
land. In Zuid-Europese landen zoals Spanje en Italië
zijn kasteelten nog merendeels grondgebonden.
Hierbij worden tussen de opeenvolgende teelten, ter
bestrijding van bodempathogenen, nog volop grond-
ontsmettingsmiddelen zoals methylbromide ge-
bruikt. Door de overgang van grond- naar substraat-
teelt, kan methylbromide verbannen worden. Andere
voordelen van substraatteelt zijn betere stuurbaar-
heid van de teelt en hogere opbrengsten in kwantiteit
en kwaliteit. Substraatteelt start in principe vrij van
pathogenen, maar schimmels zoals Pythium en Phy-
tophthora komen algemeen voor en kunnen zich na
infectie met behulp van hun zoösporen zeer snel ver-
spreiden door de voedingsoplossing in substraatteel-
ten.

Het EU-project MIOPRODIS (‘Microbial Optimisation
to Prevent Root Diseases’) had als doel de versprei-
ding en ziektedruk van pathogenen in substraatsyste-
men te onderzoeken in relatie tot de aanwezige mi-
croflora en verschillende ontsmettingsmethodieken
van de hergebruikte voedingsoplossing. Als model-
systemen werden Pythium aphanidermatum in kom-
kommer en Phytophthora cryptogea in tomaat en
gerbera getoetst. Onderzoeksaspecten waren: (1) de-
tectiemethode voor lage aantallen pathogenen; (2)
karakterisatie van de microflora; (3) ontsmettingsme-

thodiek langzame zandfiltratie optimaliseren; (4) ver-
spreiding en ziektedruk in kasproeven toetsen; en (5)
effectiviteit van antagonisten of ziektewerende mi-
croflora nagaan.

Detectiemethoden voor Pythium en Phytophthora
werden geoptimaliseerd. Zowel met nested-PCR als
met een semi-specifieke uitplaatmethodiek was het
mogelijk om zeer lage aantallen van het pathogeen in
de voedingsoplossing te detecteren (nl. 10 propagels
per liter). Voorafgaand aan de detectiemethoden
werd 0,5 of 1 liter voedingsoplossing op een filter ge-
concentreerd. Ook real-time PCR (met Molecular Be-
acon) is toegepast voor het verkrijgen van (semi-)
kwantitatieve data (methodiekontwikkeling door P.
Bonants). Voor de detectie van Pythium en Phytoph-
thora tijdens de verschillende kasproeven bleek de
uitplaatmethodiek het beste te voldoen, omdat kwan-
titatieve data t.a.v. de geïnoculeerde pathogenen no-
dig waren. Voor de detectie van pathogenen in prak-
tijksituaties, waarbij onbekend is met welke soorten
pathogenen men van doen heeft, zijn de zeer speci-
fieke moleculaire technieken zoals PCR onontbeerlijk
(uitplaatmethodiek is slechts semi-selectief).

Pythium en Phytophthora bleken zeer effectief ver-
wijderd te worden uit de gerecirculeerde voedingsop-
lossing door ontsmetting met zowel UV als langzame
zandfiltratie. Beide ontsmettingsmethoden hadden
geen invloed op de ziektewering door de microflora
in het substraatsysteem. De omvang van de Pythium
populatie in de niet ontsmette voedingsoplossing liep
op tot vijftig  à driehonderd kolonievormende eenhe-
den per liter voedingsoplossing afhankelijk van het
seizoen (resp. herfst en voorjaar). Dit ging gepaard
met veertig (herfst) à tachtig (voorjaar) % planten met
stengelbasisrot. Verwelking en groeireductie traden
echter alleen op in combinatie met andere stressfac-
toren, zoals hoge kastemperatuur of ijzergebrek. Van
de getoetste antagonisten gaf alleen een Trichoderma
isolaat bij herhaalde toediening een duidelijke be-
scherming tegen Phytophthora in gerbera (ziektere-
ductie van 37 naar 5 %).

Een demonstratie bij een tuinder te Almeria (Spanje)
resulteerde in zeer positieve resultaten bij een toma-
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‘Phytophthora en Pythium’
Samenvattingen van de bijdragen, gehouden op de vergadering
van 10 oktober 20021

1 Door een samenloop van omstandigheden werd deze bijdrage over het hoofd
zien gezien. Met excuses alsnog geplaatst.



tenteelt op substraat, waarbij de voedingsoplossing
werd hergebruikt na ontsmetting door langzame
zandfiltratie (gesloten systeem). In dit gesloten sys-
teem was de opbrengst hoger en het aantal Pythium
propagels lager dan in het systeem waarbij de voe-
dingsoplossing niet werd gerecirculeerd (open sys-
teem). Dit komt overeen met eerdere resultaten van
M. McPherson (HRI, UK), waarbij een gesloten sys-
teem ziektewerender was dan het vergelijkbare open
systeem.

In november 2002 werd het MIOPRODIS project wor-
den afgesloten met een symposium en een demon-
stratie in gerbera te Albenga (Italië).

Effect substraat op Pythium bij
komkommer

Dirk Jan van der Gaag, Gerrit Wever en
Chantal Bloemhard

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, sector Glastuinbouw,
Naaldwijk

Pythium kan grote schade veroorzaken bij de teelt
van komkommer. In de huidige praktijk is de schade
gering omdat, veelal preventief, chemische middelen
worden ingezet. Bij wegvallen of beperkte inzetbaar-
heid van deze middelen zal de teeltzekerheid van
komkommer echter sterk afnemen als gevolg van een
verhoogd risico op Pythium. Het ontwerpen van
teeltsystemen met een laag risico op Pythium is daar-
om van groot belang. In onderzoek gefinancierd door
het Productschap Tuinbouw is het effect bepaald van
substraatsoort en –hoogte op Pythium bij komkom-
mer.

In twee kasproeven is de ziektewerendheid van de
substraten steenwol, kokos, puimsteen en perliet met
elkaar vergeleken. Hierbij werd de watergift aange-
past aan substraatsoort en werd per substraat geko-
zen voor een substraathoogte die ook gangbaar is in
de praktijk. In beide proeven bleek steenwol zeer re-
ceptief te zijn voor Pythium in vergelijking met de an-

dere drie substraten (Tabel 1). Zuurstofgehalten en
substraattemperatuur konden de verschillen in ziek-
tewerendheid niet verklaren. Het vochtgehalte van de
steenwolmatten was veel hoger dan dat van puim-
steen en perliet en lijkt de verschillen in ziektewe-
rendheid tussen steenwol enerzijds en puimsteen en
perliet anderzijds het beste te kunnen verklaren. Ko-
kos is een organisch substraat met een hogere micro-
biële activiteit dan steenwol. Pythium zal zich hier-
door mogelijk veel minder snel kunnen ontwikkelen
in kokos dan in steenwol.

In een andere proef (proef III) werd gekeken naar het
effect van substraathoogte (7 en 14 cm) bij steenwol
en perliet op aantasting van komkommer door Pythi-
um. Op het lage steenwolsubstraat waren aan het
eind van de proef 75% van de planten dood door
Pythium. Op het hoge steenwolsubstraat en op per-
liet waren significant  minder planten dood gegaan
(0-17% dode planten).

De resultaten van de proeven geven aan dat: (I) het ri-
sico op schade door Pythium bij teelt op kokos,
puimsteen of perliet veel lager is dan op steenwol-
matten en (II) door verdubbeling van de sub-
straathoogte bij steenwol het risico op Pythium sterk
kan worden verminderd.

Genomics en Phytophthora - Een
nieuwe aanpak voor een oud
probleem

Wilco Ligterink en  Francine Govers

Laboratorium voor Fytopathologie, Wageningen Universiteit

Het onderzoek in ons lab richt zich op de biologie en
pathogenese van Phytophthora infestans. Wij zijn
geïnteresseerd in het ontrafelen van de signaaltrans-
ductie wegen die betrokken zijn bij pathogenese en in
het identificeren van P. infestans  elicitoren die af-
weerreacties oproepen in de plant.
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Tabel 1. Effect substraat op Pythium bij komkommer

Dode planten (%)

Substraat Substraathoogte (cm) Proef I Proef II

Steenwol 7  (standaard mat) 23,6 bx 50,0 b
Kokos 7 (standaard mat) 5,6 a 4,2 a
Puimsteen 18,5 (16,5  cm v.a. draingat) 1,4 a 4,2 a
Perliet 18,5 (16,5 cm v.a. draingat) n.b.y 12,5 aX

x Waarden gevolgd door dezelfde letter zijn niet significant verschillend volgens Fisher’s protected LSD (_=0.05)
Y n.b. = niet bepaald



Lange tijd hebben we in het moleculair-biologische
onderzoek het ‘one gene one PhD student’ paradigma
gehad, maar met de komst van nieuwe efficiënte
technieken en methoden zijn we in staat om veel
sneller een groot aantal genen te identificeren. In een
internationaal samenwerkingsverband zijn databan-
ken gegenereerd waarin zich DNA sequenties bevin-
den van een groot aantal P. infestans genen die tijdens
verschillende ontwikkelingsstadia tot expressie ko-
men, zogenaamde Expressed Sequence Tags (ESTs).
Dit heeft gezorgd voor een explosieve groei in het
aantal beschikbare P. infestans sequenties (van der-
tien in 1993 en 48 in 1998 naar meer dan 9000 unieke
sequenties nu). Dit soort databanken zijn van groot
belang, omdat ze inzicht verschaffen in bijvoorbeeld
gendiversiteit, in differentiële genexpressie tijdens in-
fectie en sporulatie en in metabole processen in Phy-
tophthora. Zo bleek dat P. infestans beschikt over een
uitgebreide elicitine genfamilie. Elicitines zijn extra-
cellulaire eiwitten geproduceerd door verschillende
Phytophthora en Pythium soorten die afweerreacties
in planten kunnen activeren. Nader onderzoek toon-
de aan dat deze elicitine genen in clusters in het P.
infestans genoom voorkomen en dat een zelfde clus-
tering te vinden is in Phytophthora sojae.

Maar er is meer nodig voor een verdere ontrafeling
van P. infestans biologie en pathogenese. De afgelo-
pen jaren zijn er verschillende DNA transformatie
technieken ontwikkeld waarmee het mogelijk is om
bepaalde genen met behulp van “gene-silencing” uit
te schakelen.  Hiermee is het mogelijk de functie van
genen vast te stellen. Zo hebben we aangetoond dat
signaaltransductie via heterotrimere G-eiwitten be-
langrijk is voor de pathogenese van P. infestans.
Transformanten waarin een G�-eiwit gen gesilenced
is zijn minder pathogeen.

Nieuwe meldingen van
Phytophthora-waardplant
combinaties en identificatie via
sequentie-analyse

Martine Maes1, Caroline Crepel1, 
Sven Inghelbrecht1, Steve Baeyen1 en
Svetoslav Bobev2

1CLO-Departement Gewasbescherming, Merelbeke, België
(mail to: m.maes@clo.fgov.be)
2Higher Agricultural Institute, Department of Phytopathology,
Plovdiv, Bulgaria (mailto:sbobev@au-plovdiv.bg)

In het Departement Gewasbescherming zijn zowel
een diagnosecentrum voor planten als een onder-
zoekseenheid gehuisvest. Voor routine-analyse van

quarantaine schimmels wordt de moleculaire detec-
tie via PCR geïmplementeerd in het diagnosecen-
trum. Zowel voor de quarantaine problematiek als
voor andere stalen (monsters) kan het diagnosecen-
trum waar nodig terecht in de onderzoeksafdeling,
waar de moleculaire technologie voor identificatie en
detectie voorhanden is. Enkele opmerkelijke ziekten
worden vermeld. Er werd een Phytophthora geïso-
leerd uit bladvlekken op laurier. Dit symptoom was
niet gekend. Het isolaat vertoonde atypische in vitro
karakteristieken. De ITS I-sequentie van de stam had
de hoogste homologie met P. inflata, een soort die
zelden beschreven werd en sterk verwant is met P. ci-
tricola. Op Prunus laurocerasus werd voor de eerste
maal aantasting door P. cactorum vastgesteld. Evenals
Peronospora sparsa veroorzaakt dit pathogeen grote
necrotische vlekken op het blad. Phytophthora ramo-
rum is aanwezig in de Belgische bedrijven. Het aan-
bod van de diagnosestalen betrof tot hiertoe vooral
Viburnum en in mindere mate Rhododendron. Er
werd ook P. ramorum gedetecteerd in het drainwater
van een rhododendron-cultuur en dit aan de hand
van een loktest. De meer recente Phytophthora soor-
ten en isolaten werden geïntegreerd in de DNA-array
die ontwikkeld wordt voor diagnose van schimmelpa-
thogenen op houtige gewassen. Hiertoe werd ook de
ITS I-regio gesequeneerd van de Nederlandse variant
van de elzen-Phytophthora. Zoals ook beschreven
voor andere typen van elzen-Phytophthora, waren er
twee verschillende ITS I-kopijen in deze stam aanwe-
zig, wat duidde op zijn hybride karakter.

Doeltreffendheid van
surfactants als bescherming van
witloof tegen Phytophthora
cryptogea

K.W.A. de Jonghe1, A. Hoedekie2 en M. Höfte1

1Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige & Toegepaste
Biologische Wetenschappen, Coupure Links 653, B-9000
Gent, België
2Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, Departement
Gewasbescherming, Burg. Van Gansberghelaan 96, 9820
Merelbeke, België

Phytophthora cryptogea veroorzaakt heel wat wortel-
problemen bij de trek van witlo(o)f (Cichorium inty-
bus var. foliosum) in hydrocultuur. Het pathogeen,
een chromist, verspreidt zich in de pennen vanuit de
worteltip die zich constant in hercirculerende voe-
dingsoplossing bevindt. Reeds enkele jaren geleden
werd het lyserend effect van surfactants op zoösporen
aangetoond. Aangezien de zoösporen gevormd door
P. cryptogea in de witlooftrek in hydrocultuur voor een
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constante infectiedruk zorgen, werd in onderstaand
onderzoek de in vitro en in vivo doeltreffendheid van
enkele (bio)surfactants als bestrijding van het Phy-
tophthora-wortelrot getest.

Bij de in vitro proeven werd de ontwikkeling van spo-
rangia opgetekend volgens een scoresysteem (1, af-
wezig – 4, overvloedig) en werd het aantal overgeble-
ven zoösporen geteld na behandeling met
verschillende concentraties surfactant. Er werden 2
synthetische (G3780A(*) en Atplus MBA1301(*)) en 1
biosurfactant (PRO1(**)) opgenomen in het experi-
ment. Voor de synthetische surfactants was er al een
significante remming  van de sporangiënvorming
vanaf 10 µg/ml, terwijl voor het biosurfactant de rem-
ming significant werd vanaf 50 µg/ml. Het effect op
de overleving van de zoösporen was nog duidelijker:
reeds vanaf 5µg/ml was er een significante remming
te zien voor alle surfactants, terwijl voor beide syn-
thetische surfactants bij 20µg/ml en voor het  biosur-
factant PRO1 bij een concentratie van 50 µg/ml geen
zoösporen meer teruggevonden werden.

De in vivo proeven werden in twee stappen uitge-
voerd. In een eerste fase werden de surfactants getest
op geïnfecteerde wortels, geplaatst in kleine potten
met 500ml (stilstaande) voedingsoplossing. De infec-
tie werd uitgevoerd met een myceliumoplossing (1ml
myceliumoplossing/500ml voedingsoplossing  =
0,05g DS mycelium/pot) en voor de beoordeling, na
veertien dagen, werd een scoresysteem voor de zij-
wortelgroei opgesteld en werd de uitgroei van het pa-
thogeen in de wortel opgemeten. In een tweede fase
werden de surfactants in een mini hydrocultuursys-
teem getest. De opstelling bestond uit drie niveau’s
witloofwortelen in een gesloten systeem met tachtig
liter circulerende voedingsoplossing. Voor het synthe-
tisch surfactant Atplus MBA1301 werd bij een toege-
paste concentratie van 20 µg/ml een volledige con-
trole van de ziekte verkregen, onafhankelijk van het
tijdstip van bijsnijden van de witloofpennen (vlak
voor, 48u, of 96u voor infectie). Dit bleek ook uit de
zijwortelontwikkeling (van weelderig bij de gezonde
pennen tot afwezig bij ernstige aantasting). In de hy-
drocultuur werd bij dezelfde concentratie Atplus
MBA1301 opnieuw een belangrijke ziektebeheersing
vastgesteld na vertien dagen, maar niet zo volledig als
in de potproeven. Na 21 dagen waren reeds een groot
deel van de verschillen tenietgedaan. Dit toont aan
dat een (wekelijkse) herbehandeling noodzakelijk
lijkt te zijn om het effect van de surfactants te onder-
houden. Voor PRO1 werden overeenkomstige, doch
iets minder extreme resultaten bekomen voor 50 en
100 µg/ml. Het effect op een toepassing van 100
µg/ml PRO1 op een zoösporeninfectie was nog meer
in het oog springend, daar een groot deel van de zoö-
sporen reeds binnen de minuut na de toepassing ge-
lyseerd waren.

Zowel synthetische surfactants zoals Atplus MBA
1301 als biosurfactants zoals PRO1 bieden een uitste-
kend alternatief voor het verminderen van het aantal
toegepaste fungiciden tegen Phytophthora cryptogea
in de witlooftrek in hydrocultuur. Niet alleen zou de
hoeveelheid actieve stof van de toegepaste bestrij-
dingsmiddelen drastisch kunnen verminderd wor-
den, de (bio)surfactants op zichzelf zouden toegepast
kunnen worden als bestrijding van het wortelrot.

(*) Ter beschikking gesteld door UNIQEMA
(**) Ter beschikking gesteld door PLANTSUPPORT (Nl)

Multiplexdetectie Phytophthora
sp. met behulp van PamGene
micro-arrays

Peter Bonants, José van Beckhoven, Marjanne
de Weerdt en Cor Schoen

Plant Research International bv, Postbus 16, 6700 AA
Wageningen (peter.bonants@wur.nl)

Micro-arrays worden meer en meer ingezet voor
complexe analyses van DNA monsters. PamGene bv
heeft een nieuw soort driedimensionale micro-array
ontwikkeld waarin hybridisaties real-time gevolgd
kunnen worden. Een additionele optie is dat de tem-
peratuur kan worden veranderd, waardoor specifieke
hybridisatiecondities kunnen worden gecreëerd. De
traditionele tweedimensionale micro-arrays hebben
deze voordelen niet. Dit 3D-systeem wordt momen-
teel uitgetest voor multiplex detectie van Phytoph-
thora spp.

Phytophthora bestaat uit een groot aantal soorten. In
de literatuur zijn inmiddels meer dan vijftig verschil-
lende soorten beschreven en dit aantal breidt zich
nog steeds uit. Vele soorten zijn pathogeen voor
meerdere gewassen. Ook kunnen op diverse gewassen
meerdere Phytophthora soorten voorkomen. Van
meer dan 200 Phytophthora-isolaten van diverse
soorten zijn de ITS-1 en ITS-2 sequenties van het
ribosomaal DNA bepaald. Similariteitsdendrogram-
men laten zien dat soorten binnen Phytophthora goed
van elkaar kunnen worden onderscheiden op basis
van deze ITS sequenties. Deze worden dan ook veel-
vuldig gebruikt om specifieke PCR detectiemethodes
voor een bepaalde Phytophthora soort te ontwikke-
len. Op basis van de verschillen in ITS sequenties zijn
nu soortspecifieke probes ontwikkeld die gespot wor-
den op de 3D micro-array. De eerste resultaten m.b.t.
multiplex detectie voor diverse Phytophthora soorten
m.b.v. deze micro-array zijn veelbelovend.
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CTB lanceert nieuwe
website
Met ingang van 9 oktober 2003
heeft het CTB (Commissie Toela-
ting Bestrijdingsmiddelen) een ge-
heel nieuwe website. Met deze site
hoopt het CTB een snellere, toe-
gankelijkere en meer actuele infor-
matievoorziening te kunnen reali-
seren.
Bij de ontwikkeling van de nieuwe
site is gekozen voor een geheel
nieuwe vormgeving en verbeterde
menustructuur, waardoor infor-
matie sneller en beter te raadple-
gen is. Een grote verbetering ten
opzichte van de oude site is dat de
bestrijdingsmiddelendatabank
toegankelijker en gebruiksvriende-
lijker gemaakt is. Ook is er binnen
de nieuwe bestrijdingsmiddelen-
databank meer algemene produc-
tinformatie over bestrijdingsmid-
delen te vinden en is er een
mogelijkheid toegevoegd voor het
zoeken op ‘productsoorten bioci-
den’. De nieuwe site biedt daar-
naast veel extra informatie, bij-
voorbeeld over de wet- en
regelgeving ten aanzien van be-
strijdingsmiddelen en over de ver-
schillende soorten toegelaten mid-
delen.
Al deze veranderingen zijn tot
stand gekomen op basis van wen-
sen en behoeften van gebruikers

van de CTB-site, welke door mid-
del van interviews in kaart zijn ge-
bracht. Met de nieuwe site hoopt
het CTB zijn doelgroepen beter
van dienst te kunnen zijn en snel-
ler en efficiënter in te kunnen spe-
len op hun informatiebehoefte. 
www.ctb-wageningen.nl
Bron: Persbericht CTB, 9 oktober
2003

Katoenrups
aangetroffen in
Limburg
Op een glastuinbouwbedrijf in
Limburg is onlangs een katoen-
rups aangetroffen. De Plantenziek-
tenkundige Dienst (PD) neemt
maatregelen om verspreiding te
voorkomen.
De Zuid-Europese katoenrups
(Helicoverpa armigera) kan met
zijn vraatzucht grote schade toe-
brengen aan gewassen. Het dier
legt als vlinder grote afstanden af
en wordt regelmatig aangetroffen
in partijen katoen. Het is de eerste
keer dat de soort wordt aangetrof-
fen bij een Nederlandse teler.
De PD heeft het glastuinbouwbe-
drijf beperkingen opgelegd. De
oogst wordt gedurende vier weken
bespoten en de ramen worden
dichtgehouden. In de omgeving

heeft de dienst feromoonvallen ge-
plaatst om andere exemplaren te
lokken. Intussen mag de teler zijn
producten wel verkopen. Volgens
de PD is het vrij eenvoudig vast te
stellen of die al dan niet zijn aan-
getast door de rups.
Bron: Oogst, 9/10/03

Een shotje per jaar
houdt de luis uit de
boom
Plagen en ziekten in de laanbo-
menteelt zijn selectiever te bestrij-
den met een injectiespuit dan met
een veldspuit. ,,Bestrijdingsmidde-
len in de stam injecteren in plaats
van vernevelen is minder milieu-
belastend en je kunt per boom be-
palen welk middel je toepast’’,
meent ing. Bart van der Sluis, on-
derzoeker laan- en vruchtbomen
bij het Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving (PPO). 
Onderzoekers van PPO sector Bo-
men bekeken de effectiviteit van
staminjectie bij laanbomen in een
langlopend onderzoek waarbij een
aantal veldproeven werd uitge-
voerd. De resultaten werden in
september gebundeld in een over-
zichtsrapport. 
,,Gewasbeschermingsmiddelen
worden in de boomteelt meestal
toegepast met een veldspuit. Vaak
wordt vroeg in het groeiseizoen
gespoten. Daar valt wel iets voor te
zeggen, want doe je dat niet, dan
moet je later veel spuiten om de
plaag onder controle te krijgen.
Een nadeel van een veldspuit is
echter wel dat het de boomkrui-
nen niet altijd bereikt. Wij hebben
gekeken of je met staminjectie op
een effectieve manier gewasbe-
schermingsmiddelen in de boom
kunt verspreiden’’, zegt Van der
Sluis. 
De onderzoekers bekeken drie
soorten bestrijdingsmiddelen: in-
secticiden, fungiciden en gewas-
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Nieuws
Deze nieuwsrubriek brengt items over gewasbescherming die de re-
dactie interessant vindt. Belangrijke criteria voor plaatsing van het
nieuwsitem zijn:
● het bericht moet relevant zijn voor de gewasbescherming,
● het mag geen  reclameboodschap bevatten,
● het  moet afkomstig zijn van een van de erkende agrarische nieuws-

brengende tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven, internetsites of
autoriteiten 

● het  moet naspeurbaar zijn naar de oorspronkelijke bron, die waar
mogelijk wordt weergegeven.

Opinies van individuen of belangenorganisaties en visies en andere in-
terpretaties van actuele onderwerpen kunnen als citaat worden opge-
nomen mits de bron bekend is.

Van harte nodigen wij u uit nieuwsitems bij de redactie aan te dragen.



beschermingsmiddelen van na-
tuurlijke oorsprong, ook wel
GNO’s genoemd. Staminjectie
wordt nu al succesvol toegepast
door de Bomendienst van ingeni-
eursbureau Arcadis in de bestrij-
ding van luizenplagen in het ste-
delijk groen. 
De middelen werden in een aantal
veldproeven met een speciale in-
jector of een wegwerpspuitje in de
sapstroom van de bomen inge-
bracht. ,,Je moet er wel voor zor-
gen dat je de spuit in het spint-
hout zet, zodat het via de actieve
vaatbundels door de boom ver-
spreid wordt. Als je het goed doet
wordt de spuit door de zuigkracht
van de boom vanzelf leeggezo-
gen’’, aldus Van der Sluis. De toe-
passing van fungiciden bleek de
meeste problemen op te leveren,
waarschijnlijk doordat ze minder
goed in water oplosbaar zijn en
dus minder goed in de sapstroom
worden opgenomen. ,,Bij de in-
secticiden is het wel redelijk gelukt
en bij de GNO’s zijn de resultaten
niet zo eenduidig. Staminjectie
heeft als belangrijk voordeel dat
het de bomen langdurig be-
schermt. Je hoeft ze maar één in-
jectie te geven en dan blijven ze
het hele jaar luisvrij.’’ 
Van der Sluis ziet vooral perspec-
tieven voor staminjectie in de teelt
van de iets zwaardere laanbomen,
waarvan de boomkroon niet volle-
dig met een veldspuit bereikt kan
worden. De problematiek rond de
toelating van bestrijdingsmidde-
len dreigt echter roet in het eten te
gooien. ,,Van een van de betere
middelen tegen luis, Acefaat, is de
toelating vervallen. Dat zijn pro-
blemen waar we ook bij de selectie
van middelen al tegen aanliepen’’,
aldus Van der Sluis. Hij hoopt op
vervolgonderzoek naar middelen
van natuurlijke oorsprong, zoals
knoflookpreparaten, omdat de
toelating daarvan op minder pro-
blemen stuit
Bron: WUR, 02/10/03

Recentelijk
geïdentificeerd gen
in tarwe verbetert
resistentie tegen
bladvlekkenziekte
(Septoria tritici)

Broodtarwe met een recentelijk
door Purdue University geïdentifi-
ceerd gen vertoont een duidelijk
sterkere resistentie tegen bladvlek-
kenziekte dan andere tarwerassen.
Het gen komt van nature in som-
mige durum tarwerassen voor en
geeft de planten specifieke eigen-
schappen waardoor voor een veel
langere periode een effectieve re-
sistentie wordt verwacht. Het gen
kwam oorspronkelijk alleen voor
in een tarwesoort die voor produc-
tie van pasta’s wordt gebruikt. De-
ze soort blijkt resistent te zijn voor
bijna alle varianten van S. tritici.
Bladvlekkenziekte in tarwe veroor-
zaakt jaarlijks wereldwijd op-
brengstverliezen tot 50% omdat
geïnfecteerde planten verzwakken
en groeiachterstand vertonen. 
Bron: Purdue University News Di-
gest 25/8/03

Maïswortelkever
nabij Schiphol
aangetroffen
In een val in een maïsveld bij
Schiphol zijn twee exemplaren van
de schadelijke maïswortelkever
(Diabrotica virgifera) gevonden.
Dat heeft de Plantenziektenkundi-
ge Dienst (PD) bekendgemaakt. Al
eerder waarschuwden deskundi-
gen dat het insect in Nederland
zou kunnen worden aangetroffen,
het leefgebied is de laatste jaren
vanuit Zuid- en Midden-Europa
gestaag uitgebreid. De maïswortel-
kever is schadelijk omdat de lar-
venvraat planten kan vernielen.
Op percelen waar minimaal twee
jaar achter elkaar maïs wordt ver-
bouwd, is het opbrengstverlies
naar schatting 6,5 tot 13 procent.
Maar in gebieden waar de kever

nu voorkomt zijn ook oogstverlie-
zen bekend tot 90 procent.
De kans dat de bij Schiphol gevon-
den maïswortelkever zich ver-
spreidt, is minimaal volgens de
Plantenziektenkundige Dienst
(PD). Het besmette maïsperceel
ten oosten van Schiphol ligt in een
gebied met weinig maïs. Vanwege
het besmettingsgevaar door vlieg-
tuigen worden akkers rond alle
Nederlandse vliegvelden gecontro-
leerd op de kever. In het gebied is
het in het vervolg verboden om op
een perceel langer dan één jaar
maïs te telen omdat het versprei-
dingsrisico het grootst is in gebie-
den  waar twee jaar achter elkaar
maïs is geteeld. 
Bron: Oogst 18/8/03

Een exotische kever
bedreigt maïsvelden
in België
Enkele maanden geleden werd het
Voedselagentschap in België ge-
alarmeerd vanwege het gevaar
voor het opduiken van een voor
maïsteelten schadelijke kever in de
omgeving van luchthavens en an-
dere verkeersknooppunten. De ke-
ver wordt vanuit het buitenland in
nieuwe geografische gebieden bin-
nengebracht via vliegtuigen en an-
dere internationale transportmid-
delen. 
De larven van dit insect, de maïs-
wortelboorder (Diabrotica virgif-
era Le Conte, maïswortelkever in
het Nederlands), veroorzaken aan-
zienlijke schade in maïsteelten. Zij
knagen aan de wortels waardoor
de planten omvallen. De kever ver-
oorzaakt enkel teeltschade en
heeft geen invloed op de gezond-
heid van mens of dier. Op basis
van deze informatie besloot het
Agentschap een monitoringpro-
gramma op te starten om zo snel
mogelijk de aanwezigheid van de
kever in België te kunnen vaststel-
len. Tijdens de monitoring kon de
aanwezigheid van de wortelboor-
der worden vastgesteld in de om-
geving van Zaventem en Steenok-
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kerzeel. Met een integraal bestrij-
dingsplan wil men de biologische
cyclus van dit voor maïs schadelij-
ke insect verstoren door ervoor te
zorgen dat de volwassen insecten
minder eitjes leggen, te vermijden
dat de eitjes uitkomen en de lar-
ven zich ontwikkelen en door te
beletten dat larven en volwassen
insecten buiten de reeds aangetas-
te zones worden gebracht. 
Bron: Voedselagentschap België,
05/09/03

Bijensterfte
veroorzaakt door
luisbestrijding in
aardappelen
De afgelopen week zijn bij de Alge-
mene Inspectiedienst (AID) enkele
tientallen meldingen binnengeko-
men over sterfte van grote aantal-
len bijen in Gelderland, Overijssel,
Drenthe, Zeeland, Brabant en Lim-
burg. In alle gevallen werd een na-
der onderzoek ingesteld door AID-
controleurs, waarbij bleek dat het
gebruik van bestrijdingsmiddelen
de oorzaak was. 
Door het warme weer is er meer
bestrijding van ongedierte in de
gewassen noodzakelijk. Met name
het gebruik van bestrijdingsmid-
delen ter bestrijding van (vuil-
boom)luis in de aardappelenteelt
is de oorzaak van de bijensterfte.
Veelal is de werkzame stof dimet-
hoaat hiervoor verantwoordelijk.
Bestrijdingsmiddelen met dime-
thoaat mogen volgens het wettelijk
gebruiksvoorschrift niet gebruikt
worden in bloeiende planten en
onkruiden die door bijen kunnen
worden bevlogen. Maar ook niet
bij andere gewassen die door bijen
worden bezocht en daarbij de af-
scheidingsstof van de luizen, de
zogenaamde honingdauw eten.
Juist bij massale aanwezigheid van
luis is deze afscheiding van ho-
ningdauw ook aanwezig. 
In alle voorkomende gevallen laat
de AID de gewassen en dode bijen
onderzoeken op de aanwezigheid

van de voor bijen dodelijke stof.
Indien dat het geval is en daardoor
de bijensterfte is veroorzaakt, is er
sprake van overtreding en zal de
AID tegen de gebruiker proces-
verbaal opmaken. 
Bron: AID (LNV) 5/8/03

Cercospora
besmetting neemt
toe in Noord- en
Zuid-Holland 
Door het recente weersverloop
neemt het gevaar voor Cercospora
(Cercospora beticola) in bieten toe.
Op de oudere bladeren van suiker-
biet komen aanvankelijk kleine
ronde vlekjes voor met een door-
snede van één tot drie mm. Deze
zilverachtige vlekjes zijn omgeven
door een roodpaarse rand en in
het midden van het vlekje zijn
zwarte puntjes zichtbaar waarop
de sporen gevormd worden. Later
lopen de vlekken in elkaar over en
verdort het hele blad. Bij een zwa-
re aantasting gaan de bieten ver-
volgens nieuwe bladeren vormen,
wat kan leiden tot een suikerver-
lies van wel vijftig procent. 
Bron: IRS 22/8/03

Echte meeldauw in
suikerbiet 
Dit jaar zijn op veel percelen van
suikerbiet aantastingen van echte
meeldauw (Erysiphe betae) waar-
genomen. Echte meeldauw ver-
oorzaakt een witte, stofachtige
poederlaag op zowel de bovenkant
als de onderkant van het blad. In
een later stadium wordt het blad
bleekgroen en kan het verdrogen.
Door het droge weer van de afge-
lopen weken kan de schimmel
zich prima verspreiden en ontwik-
kelen. Uit recent onderzoek is ge-
bleken dat bij een meeldauwaan-
tasting onder Nederlandse
omstandigheden geen merkbare
opbrengstderving optreedt. Een

bestrijding van meeldauw is dan
ook niet noodzakelijk. 
Bron: IRS 13/8/03

Certificering van
vruchtgroenten naar
Japan en Taiwan
vanuit het Westland
wederom gestaakt
In een lokval in het productiege-
bied ‘Westland’ heeft de Planten-
ziektenkundige Dienst (PD) één
mannelijk exemplaar van de mid-
dellandse zeevlieg (Ceratitis capi-
tata Wiedemann) aangetroffen. De
vlieg werd op vrijdag 22 augustus
gevangen. Najaar 2002 werden in
hetzelfde gebied twee exemplaren
van de vlieg aangetroffen. Ook de-
ze vliegen werden gevangen in één
van de vallen die in de openlucht
staan.
Als gevolg van de vangst en con-
form de bilaterale protocollen met
Japan en Taiwan, is de certificering
door de PD van vruchtgroenten af-
komstig uit het Westland naar die
landen met ingang van 22 augus-
tus vanaf 17.00 uur tot nader order
gestaakt.
De PD is inmiddels begonnen met
aanvullend onderzoek in het ge-
bied. Dit onderzoek gebeurt door
het plaatsen van extra vallen én
het onderzoeken van vruchten op
de aanwezigheid van larven van de
middellandse zeevlieg. Het onder-
zoek van vruchten is gericht op
voor export naar Japan geregis-
treerde teeltbedrijven (paprika, to-
maat, e.d.) en op buiten groeiende
of geteelde waardplanten (o.a. ap-
pel, peer). 
De resultaten van de onderzoeken
zullen aan de fytosanitaire dien-
sten van Japan en Taiwan worden
verstrekt. Op basis van de ervarin-
gen uit 2002 is bekend dat er gedu-
rende een periode van 90 dagen
geen middellandse zeevlieg in het
gebied mag worden aangetroffen,
alvorens het gebied door Japan op-
nieuw wordt geaccepteerd voor de
export van vruchtgroenten. De pe-
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riode van 90 dagen komt ongeveer
overeen met driemaal de duur van
de levenscyclus (= van ei tot vol-
wassen insect) van de middelland-
se zeevlieg.
Praktisch gezien betekent dit dat
het gebied – zelfs indien er de ko-
mende periode geen vliegen wor-
den aangetroffen – mogelijk pas
aan het einde van het lopende
teeltseizoen voor export wordt
vrijgegeven.
Een relatie met de vangsten in
2002 kan niet worden gelegd. Uit-
gebreid onderzoek gedurende drie
maanden ná de vangsten in 2002
heeft aangetoond dat de middel-
landse zeevlieg niet langer in het
gebied was. 
Voorjaar 2003 is, na vrijgave van
het gebied voor export naar Japan
en Taiwan, de standaard survey
met vallen in het gebied hervat.
Gedurende de eerste vijf maan-
den, waarin de vallen eenmaal per
twee weken zijn gecontroleerd, is
de middellandse zeevlieg niet aan-
getroffen.
Bron: Persbericht PD Wageningen,
28 augustus 2003

Beschermlaagje op
blad houdt
schimmels tegen
Een biologisch afbreekbaar be-
schermlaagje op het blad van ro-
zen kan infecties met meeldauw
fors beperken. Ook in Eunonymus
japonica, Hydrangea macrophylla,
Lagerstroemia indica en Zinnia
elegans kan een dun filmpje op het
blad tegen de schimmelziekte be-
schermen. In roos en geranium
kan het beschermende laagje te-
vens een infectie met de grauwe
schimmel (Botrytis cinerea) voor-
komen en in graan zijn kunnen
roestschimmels worden tegenge-
houden. 
Dat blijkt uit Amerikaans en Israë-
lisch onderzoek. Volgens onder-
zoekers worden door de be-
schermlaag bladeren niet herkend
door schimmelsporen en kiemen
ze daarom minder. Ook is het

moeilijk voor de ziekteverwekkers
om door de beschermlaag heen te
dringen. De filmvormende stoffen
zouden volgens deskundigen inge-
zet kunnen worden als een milieu-
vriendelijk alternatief voor bestrij-
dingsmiddelen. 
De meeste filmvormende stoffen
zijn oorspronkelijk ontwikkeld als
verdampingsremmer. De Israëli-
sche oud-onderzoeker Oded Ziv
verwacht dat de werking van de
stoffen verbeterd kan worden
wanneer het blad vollediger wordt
bedekt. In buitenteelten is het be-
langrijk dat de middelen regenvast
zijn. Ook is een grotere doorlaat-
baarheid voor zuurstof en kool-
zuurgas noodzakelijk, aldus Ziv. 
Bron: Agri-Holland / Vakblad voor
de Bloemisterij, 12/09/03

Boomkwekers vrezen
voor bacterievuur in
bufferzones
Bomkwekers maken zich grote
zorgen over hun export als natuur-
en terreinbeheerders bacterie-
vuurgevoelige waardplanten blij-
ven aanplanten of niet adequaat
optreden bij een infectie door de
aangetaste bomen en planten di-
rect te verwijderen. Ook de hoge
kosten voor controle op bacterie-
vuur, die de sector zelf moet gaan
betalen, zitten de boomkwekers
hoog.
In Noord-Brabant en Zeeland zijn
zes zogeheten bufferzones voor
gevoelige waardplanten. Deze
bufferzones zijn door Brussel vast-
gesteld. Binnen deze zones kun-
nen boomkwekers bacterievuurge-
voelige planten en bomen kweken
en de exportgarantie afgeven dat
ze niet besmet zijn. De boomteelt
maakt zich echter grote zorgen
over de door natuur- en terreinbe-
heerders in deze zones.
Ook de aanplant van bijvoorbeeld
meidoorns en andere bgevoelige
bomen en planten in natuurgebie-
den baart hem zorgen. ‘Met name
de Maasheggen en de Zak van
Zuid-Beveland zijn natuurgebie-

den waar deze bomen en planten
al staan of waar men van zins is ze
aan te planten. Deze gebieden lig-
gen in de bufferzones. Dit baart
ons grote zorgen. Want ondanks
inspectie bestaat er toch kans op
infectie. En als er net buiten de
bufferzones bacterievuur komt,
hebben we geen wettelijke midde-
len om terreinbeheerders te dwin-
gen de infectiehaard te ruimen.
Slaat de infectie over naar de
bufferzones, dan valt voor ons de
mogelijkheid weg om te exporte-
ren’, vertelt Meijs.
Bron: Zuidland ZLTO, 12/09/03

Aandacht voor
Phytophthora
ramorum
In de afgelopen periode zijn er en-
kele aandachtspunten naar voren
gekomen bij de inspectie van ge-
wassen op Phytophthora
ramorum. Daarnaast is de inspec-
tieplicht uitgebreid voor Camellia,
Fagus, Kalmia, Pieris en Syringa.
Als gevolg van het in het buiten-
land aantreffen van aantastingen
en uitgevoerd onderzoek zijn de
geslachten Camellia, Fagus, Kal-
mia, Pieris en Syringa toegevoegd
aan de lijst van intensief te inspec-
teren gewassen op aantastingen
door Phytophthora ramorum.
Bij levering van Rhododendron
(excl. R. simsii) en Viburnum dient
tot de verkoop aan de eindgebrui-
ker een plantenpaspoort aanwezig
te zijn. Leveranciers dienen ervoor
te zorgen dat de correcte docu-
menten aanwezig zijn. Wordt er
niet aan deze regelgeving voldaan,
dan volgt in sommige landen re-
tourzending of vernietiging van
het materiaal. Voor de overige mo-
gelijke waardplanten is nog geen
plantenpaspoortplicht ingesteld.
Het team Keuringen Boomkweke-
rijgewassen van Naktuinbouw ad-
viseert aangeslotenen om bij het
werken met waardplanten van
Phytophthora ramorum voldoende
aandacht te besteden aan de be-
drijfshygiëne. ‘Ontsmet regelmatig

Pagina 210 Gewasbescherming jaargang 34, nummer 6, oktober 2003

Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

[N
I
E
U
W
S



de gereedschappen en zorg na het
werken in verdachte of aangetaste
partijen voor het ontsmetten van
schoeisel, het wassen van kleding,
et cetera.’ is de boodschap. Op be-
drijven met een recirculatiesys-
teem moet voorkomen worden dat
de sporen van Phytophthora ramo-
rum zich verspreiden via het wa-
ter.
Bron: NAK Tuinbouw september
2003

Afrikaantjes blijken
selectieve bestrijder
van aaltjes in
aardbei
Het telen van afrikaantjes kan een
goed alternatief zijn voor een che-
mische grondontsmetting bij de
verbouw van aardbeien. Het is
daarbij wel van belang te weten
welk type aaltje er in de grond
aanwezig is. Een aaltjemonster
geeft hierover uitsluitsel. 
Afrikaantjes van de familie Tagetes
patula zijn zeer goed in staat om
wortellesieaaltjes van het type Pra-
tylenchus uit te schakelen. Deze
aaltjes dringen binnen in de wor-
tel, waarna de plant ze weet te do-

den door de vorming van zuurstof-
radicalen. Het is voor een goede
bestrijding van belang dat de afri-
kaantjes de kans krijgen om een
uitgebreid wortelstelsel te ontwik-
kelen. PPO Lelystad adviseert
daarom het gewas in de zomer-
maanden te zaaien en minimaal 3
maanden te laten staan. 
Is er in de teelt van aardbeien
voornamelijk sprake van besmet-
ting van trichodoride-aaltjes dan
is de teelt van afrikaantjes als
grondontsmetting af te raden. Het
gaat hierbij om zogenaamde ecto-
parasitaire aaltjes. Ze houden zich
alleen op aan de buitenkant van
de wortelen en zijn uitstekend in
staat om zich te vermeerderen in
een gewas met afrikaantjes.
Bron: Groenten & Fruit / AgriHol-
land, 11/09/03

Nieuwe stam TYLCV
gevonden in
tomatengewas in
Spanje
In tomatengewassen in het Spaan-
se Murcia hebben onderzoekers
een nieuwe stam van het ‘lepel-
bladvirus’ TYLCV gevonden. Het

bleek te gaan om een stam die
voor bijna 98 procent genetisch
identiek is aan het Israëlische
TYLCV-virus (TYLCV-Is), de meest
agressieve vorm. 
Het nieuwe virus is voor 93 pro-
cent verwant aan het TYLCV-Sar-
virus. Dat is de vorm van het virus
die al in Spanje aanwezig is en
daar voor grote problemen zorgt.
Het virus wordt overgebracht door
de tabakswittevlieg (Bemisia taba-
ci). Deze is resistent tegen veel
chemische gewasbeschermings-
middelen en daardoor moeilijk te
bestrijden. Biologische bestrijding
is door het Spaanse klimaat en de
daar gebruikte kassen ook niet
eenvoudig. 
De afgelopen jaren zijn er in Span-
je meer TYLCV-tolerante tomaten-
rassen op de markt gekomen.
Eerst leek de productie en kwali-
teit van deze rassen tegen te val-
len, maar de nieuwste rassen lij-
ken wel te voldoen. De rassen die
resistent zijn tegen de Spaanse va-
riant blijken echter gevoelig te zijn
voor de Israëlische, aldus de
Spaanse wetenschappers, die hun
onderzoek publiceerden in het we-
tenschappelijk blad ‘Plant Disease’.
Bron: Groenten & Fruit / AgriHol-
land, 11/09/03

Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

Gewasbescherming jaargang 34, nummer 6, oktober 2003 Pagina 211

[N
I
E
U
W
S

De redactie van Gewasbescherming besteedt bij het verzamelen van de informatie voor de rubriek Nieuws
aandacht en zorg aan de juistheid van deze informatie, maar kan deze niet garanderen. De items in de ru-
briek Nieuws geven de zienswijze van de betreffende bron weer en uitdrukkelijk niet die van de redactie of
van de KNPV. De redactie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolko-
menheden in de verstrekte informatie.



Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

Ackerveken, G. van den, zie Damme, M. van, ...... 137
Andel, A. zie Damme, M. van, ................................ 137
Michiganensis subsp sepedonicus meetbaar met 

behulp van RNA detectiemethoden.............. 157
Assen, M.L.C. van,  De bijdrage van de gewas-

beschermingsmiddelenindustrie aan 
geïntegreerde productie................................... 24

Aukema, B.  De paardenkastanjemineermot 
Cameraria ohridella ....................................... 145

Altena, K., Dissevelt, M. en Doorn, A. van,  Koppert
Biological Systems: van pionier naar 
‘professional’................................................... 151

Bakker, E.  Resistentie tegen aardappelmoeheid: 
van merkers tot genen...................................... 62

Bakker, P.A.H.M. zie Viebahn, M. ........................... 136
Baeyen, S.  zie Maes, M. .......................................... 205
Beckhoven, J.R.C.M. van,  zie Bonants, P. ............. 206
Beckhoven, J.R.C.M. van, en Wolf, J.M. van der,  

Levensvatbaarheid  van Ralstonia 
solanacearum en Clavibacter michiganensis
subsp. sepedonicus meetbaar met behulp 
van RNA-detectiemethoden.......................... 157

Bekkum, P.J. van,  zie Kessel, G.T.J. .......................... 91
Benen, J.  zie Krooshof, G. ......................................... 17
Benen, J. zie Krooshof, G......................................... 132
Bent, J. van der,  zie Boer, M. de,............................... 65
Bentum, S. Fuente van,  zie Takken, F.L.W. ............ 138
Berg, G. van den,  zie Schouten, A. ........................... 19
Berg, G. van den,  zie Schouten, A. ........................... 58
Blees-Booij, A.  Algemene Rekenkamer 

onderzoekt Toelatingsbeleid ........................... 41
Bloemhard, C.  zie Gaag , D.J. van der,.................... 204
Bobev, S.  zie Maes, M. ............................................. 205
Blok, W.J.,  zie Goud, J.C,.......................................... 134
Böhne S.  zie Kuik , F................................................. 130
Boldú, F.X. Prenafeta-,  zie Prenafeta-Boldú, 

F.X..................................................................... 135
Bolwerk ,A.  Interactions between the phyto-

pathogenic fungus Fusarium oxysporum
f. sp. radicis lycopersici and Pseudomonas 
biocontrol strains on the tomato root .......... 137

Böhne, S.  zie Kuik, F. van,.......................................... 15
Boer, M. de, Breeuwsma, M., Pennock-Vos, I., 

Bijman, V., Bent, J. van der, en Raaijmakers, 
J.M. De rol van antagonisten in geïntegreerde
beheersing van schimmelziekten in de 
bollenteelt ......................................................... 65

Boer, M. de, en Pennock-Vos, I. Beheersing van 
Botrytis spp., veroorzaker van ‘vuur’ in 
bolgewassen, met behulp van antagonistische
micro-organismen............................................ 18

Boer, M.de, en Pennock-Vos, I.  Beheersing van 
Botrytis spp., veroorzaker van ‘vuur’ in bol-

gewassen, met behulp van antagonistische 
micro-organismen.......................................... 133

Bonants, P. Beckhoven, J.C.R.M. van, Weerdt, M. 
de, en Schoen, C.  Multiplexdetectie 
Phytophthora sp. Met behulp van PamGene 
micro-arrays.................................................... 206

Boom, C.E.M. van den,  Verdedigingsmechanismen
van planten in een tritroof systeem .............. 194

Booij, A. Blees-  zie Blees-.......................................... 41
Bosch, B. van den,  De praktijk: Hoe geïntegreerd 

wilt U het hebben? Ziekten en plaagbestrijding
in de tomatenteelt ............................................ 21

Bosker, I.  zie Wubben, J............................................. 15
Bosker, I.  zie Wubben, J........................................... 130
Bouma, E.  Een overzicht van Beslissings-

ondersteunende Systemen, gebruikt in de 
gewasbescherming in Nederland.................. 181

Breeuwsma, M.  zie Boer, M. de, ............................... 65
Brinkman, H., Nijs, L. den,  en Sommen, A. van der,

Meloidogyne chitwoodi en M. fallax: zijn de 
problemen te overzien? Een overzicht van
waardplantonderzoek door de Planten-
ziektenkundige Dienst ..................................... 60

Bruggen A.H.C. van,  zie Goud, J.C, ........................ 134
Bruggen, A.S. van,  zie Doorn, J. van......................... 63
Buchel, A.S.  Nederland bedreigd door nieuwe 

iepziekte-epidemie........................................... 73
Buck, A.J. de,  zie Buurma, J.S. .................................. 56
Buck, A.J. de,  zie Smit, A.B. ....................................... 56
Buurma, J.S. Buck, A.J. de, en Klein Swormink, B.W.

Innoveren in het krachtenveld tussen mens,
markt en maatschappij .................................... 56

Bruggen, A.H.C. van,  zie Diepeningen, A.D. van, ... 19
Burgers, K. zie Krooshof, G...................................... 132
Burgers, K.  zie Krooshof, G. ...................................... 17
Bijman, V.  zie Boer, M. de,......................................... 65
Chen, Y.K.  Cucumber mosaic virus in ornamental

plants ............................................................... 119
Colon, L.T.  zie Visker, M. ........................................... 93
Cornelissen, B.J.C.  zie Takken, F.L.W...................... 138
Crepel, C. zie Maes, M. ............................................ 205
Crous, P.W.  Het Centraalbureau voor Schimme-

lcultures en onderzoek aan plantenziekten ... 78
Damme, M. van, Andel, A., Huibers, R.,. Weisbeek, 

P. and Ackerveken, G. van den,  Genetic 
analysis of disease susceptibility in the
Arabidopsis thaliana – Peronospora 
parasitica interaction ..................................... 137

Debode, J. en Höfte, M.  Verticillium bij 
bloemkool ........................................................... 1

Dekking, A.J.G.  zie Wijnands, F.G. ............................ 55
Dicke, M.,  zie Oosten, V.R. van, ............................. 138
Dicke, M.,  zie Vos, M. de, ........................................ 139

Gewasbescherming jaargang 34, nummer 6, oktober 2003 Pagina 212

[I
N
D
E
X

Index jaargang 34, 2003



Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

Diepeningen, A.D. van, Vos, O.J. de, Semenov, A.M.,
Zelenev, V. en Bruggen, A.H.C. van,  Golvende
bacteriepopulaties langs de wortels van tarwe:
microbiologische en moleculaire data ........... 19

Dissevelt, M.  zie Altena, K. ..................................... 151
Doorn, A. van,  zie Altena, K. ................................... 151
Doorn, J. van, Hollinger, T., Khanh Pham en 

Bruggen, A.S. van, Nijs, L. den, Ewijk-Wessels,
H.  Snelle diagnose van de nematode 
Ditylenchus dipsaci, een quarantaine-
organisme in bloembolgewassen.................... 63

Eck, H. van,  zie Visker, M. ......................................... 93
Elsas, J.D. van,  zie Salles, J.F. ................................... 134
Ende, J.E. van den,  zie Lotz,  L.A.P. ........................... 57
Evenhuis, A. , Meekes, E.T.M., Wilms, J.A.M., 

Linssen, M.P.J., Lombaers, C.H. en Köhl, J.  
Ulocladium is Botrytis een slag voor, maar 
nog niet praktijkrijp.......................................... 16

Evenhuis, A., Meekes, E.T.M., Wilms, J.A.M., 
Linssen, M.P.J., Lombaers, C.H. en J. Köhl, 
J. Ulocladium is Botrytis een slag voor, maar 
nog niet praktijkrijp........................................ 131

Ewijk-Wessels, H.  zie Doorn, J. van.......................... 63
Flier, W.G.  zie Kessel, G.T.J. ...................................... 91
Flier, W.G.  zie Kroon, L.P.N.M. ................................ 128
Folman, L.B. Fungal Bacterial Interactions (FBI), 

een inventarisatie van microbiële gemeen-
schappen in bodems met verschillende 
schimmeldichtheid. ...................................... 135

Fuente van Bentum, S.  zie Takken, F.L.W. ............. 138
Gaag , D.J. van der, Wever,G. en Bloemhard, C. Effect

substraat op Pythium bij komkommer......... 204
Gams, W.  zie Prenafeta-Boldú, F.X. ........................ 135
Garbeva; P.,  zie Salles, J.F......................................... 134
Geraats, B.P.J.  De rol van ethyleenperceptie in 

resistentie tegen plantenziekten ................... 168
Goud, J.C, Blok, W.J., Bruggen A.H.C. van, Lamers, 

J.G. en Termorshuizen, A.J.  Lange-
termijneffect van biologische grond-
ontsmetting op Verticillium-verwelking bij 
esdoorn en trompetboom ............................. 134

Govers, F.P.M.  zie Ligterink, W. ................................. 64
Govers, F.P.M.  zie Ligterink, W. ............................... 204
Jonghe, K.W.A. de, Hoedekie, A. en Höfte, M.  Doel-

treffendheid van surfactants als bescherming
van witloof tegen Phytophthora cryptogea .. 205

Govers, F.P.M.  zie Slot, K.A.E. van ’t, ......................... 91
Hoedekie, A.  zie Jonghe, K.W.A. de,........................ 205
Höfte, M.  zie Debode, J. .............................................. 1
Höfte, M.  zie Jonghe, K.W.A. de, ............................. 205
Hollinger, T.  zie Doorn, J. van................................... 63
Horeman, G.  Overenkomst voor een duurzame 

gewasbescherming........................................... 84
Horeman, G.H. en Zweep, A.T.  Evaluatie convenant

MJP-G Openbaar Groen..................................... 4
Hospers, M.  Biologische aardappelteelt in Europa:

inventarisatie van Phytophthora 
management in de praktijk............................ 129

Huibers, R. zie Damme, M. van, ............................. 137
Harders, W.  De praktijk: Geïntegreerde landbouw 19
Inghelbrecht, S. zie Maes, M. ................................. 205
Jacobsen, E.  zie Visker, M.......................................... 93
Jacobsen, E.  zie Vleeshouwers, V G.A.A. .................. 92
Jacobsen, E.  zie Visker, M.......................................... 93
Jacobsen, E.  zie Vleeshouwers, V G.A.A. .................. 92
Jansen, C.  zie Kox, L................................................... 63
Jong, C.F.  Cf-afhankelijke afweerreacties, 

geïnduceerd door avirulentie-eiwitten van 
het tomatenpathogeen Cladosporium 
fulvum, ofwel: Koude fataal voor zelfmoord-
tomaat ............................................................... 50

Kalkdijk, R.  zie Wander, J.16
Kalkdijk, J.R. zie Kessel, G.T.J. ................................... 91
Kamoun, S.  zie Vleeshouwers, V G.A.A. ................... 92
Kamphuis, L.G.  zie Vleeshouwers, V G.A.A.............. 92
Kan, J.A.L. van,  zie Kars, I.......................................... 17
Kars, I., Sibbel, L. en Kan, J.A.L. van,  De rol van 

endopolygalacturonases in het infectieproces
van Botrytis cinerea .......................................... 17

Keizer, P.  zie Visker, M. .............................................. 93
Kema, G.H.J.  Het graanziektenonderzoek in 

Nederland: kaalslag in de polder (3) ................. 9
Kessel, G.T.J., Schepers, H.T.A.M., Bekkum, P.J. van,

Kalkdijk, J.R. en Flier, W.G.  Effecten van 
fungiciden op vorming en vitaliteit van 
Phytophthora infestans oösporen ................... 91

Kester, H.  zie Krooshof, G. ........................................ 17
Khanh Pham  zie Doorn, J. van ................................. 63
Klein Swormink, B.W.  zie Buurma, J.S. .................... 56
Köhl, J.  zie Evenhuis, A.............................................. 16
Korthals, G. en Molendijk, L.P.G.,  De risico‘s van

plant en pootgoed als transporteur van 
het Quarantaine aaltje Meloidogyne 
chitwoodi........................................................... 61

Kox, L., Jansen, C., Willemen, D., en Roenhorst, 
A. Snelle en betrouwbare methode voor de de-
tectie van het aardappelspindelknolviroïde .. 63

Krooshof, G. Kester, H., Burgers, K., en Benen, J. 
Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea:
karakteristieken in vitro ................................... 17

Kropff, M.  Naar een geïntegreerde productie: 
De rol van het onderzoek................................. 23

Krijger, D.  zie Wubben,J. ........................................... 15
Kuik, F. van, en Böhne, S.  Botrytis problems in 

hardy ornamentals ........................................... 15
Kalkdijk, R.  zie Wander, J......................................... 131
Kan, J.A.L................................................................... 132
Kars, I., Sibbel, L. en Kan, J.A.L. van,  De rol van 

endopolygalacturonases in het infectie-
proces van Botrytis cinerea ............................ 132

Kessel, G.J.T. zie Wander, J.G.N. .............................. 127
Kessel, G. J. T. zie Werf, W. van der, ......................... 127
Kester, H. zie Krooshof, G. ....................................... 132
Köhl, J.  zie Evenhuis, A............................................ 131
Kroon, L.P.N.M. en. Flier, W.G.  Waardplant-

specificiteit in Phytophthorasoorten; 

Pagina 213 Gewasbescherming jaargang 34, nummer 6, oktober 2003

[I
N
D
E
X



Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

verbreding van de waardplant-reeks door 
interspecifieke hybridisatie en adaptatie ..... 128

Krooshof, G., Kester, H., Burgers, K. en Benen, J. 
Endopolygalacturonases van Botrytis 
cinerea: karakteristieken in vitro ................... 132

Krijger, D.  zie Wubben, J. ........................................ 130
Kuik , F.and Böhne S.  Böhne Botrytis problems in

hardy ornamentals ......................................... 130
Kurstjens, D. Het selectieve werkingsmechanisme 

van onkruideggen............................................. 87
Lamers, J.G.  zie Goud, J.C, ..................................... 134
Lammers, W.  Diabrotica virgifera virgifera; een 

bedreiging voor de Nederlandse maïsteelt? ... 59
Langeslag , S.  Witte schimmel.................................. 21
Lans, T. en Wesselink, R.  Van verplichte spuit-

licenties naar ‘geïntegreerd leren in de 
gewasbescherming’37

Lansink, A. Oude  zie Oude Lansink, A. ................... 56
Lansink, A. Oude-  zie Oude Lansink, A. ................ 112
Latijnhouwers, M.J.M.  De rol van heterotrimere 

G-eiwitten in de ontwikkeling en virulentie 
van Phytophthora infestans ........................... 171

Latijnhouwers, M.  zie Ligterink, W. ......................... 64
Ligterink, W. Latijnhouwers, M. en Govers, F.P.M.  

De black box van Phytophthora gaat open - 
ontrafeling van signaaltransductie in 
P. infestans ......................................................... 64

Lauwere, C. de,  zie Smit, A.B., .................................. 56
Ligterink, W. en Govers, F.P.M.  Genomics en 

Phytophthora - Een nieuwe aanpak voor 
een oud probleem .......................................... 204

Ligterink, W. Latijnhouwers, M. en Govers, F.P.M.  
De black box van Phytophthora gaat open - 
ontrafeling van signaaltransductie in 
P. infestans ......................................................... 64

Linssen, M.P.J.  zie Evenhuis, A. ................................ 16
Linssen, M.P.J.  zie Evenhuis, A. .............................. 131
Lombaers, C.H.  zie Evenhuis, A. .............................. 16
Longxian Ran  Suppression of bacterial wilt in 

Eucalyptus and bacterial speck in 
Arabidopsis...................................................... 162

Loon, L.C. van,  zie Oosten, V.R. van, ..................... 138
Loon, L.C.  van, zie Viebahn, M. ............................. 136
Loon, L.C. van,  zie Vos, M. de, ................................ 139
Lotz,  L.A.P., Schollaart, J.H. en Ende, J.E. van den,

Onkruidbeheersing als onderdeel van 
geïntegreerde gewasbescherming................... 57

Maes, M., Crepel, C., Inghelbrecht, S., Baeyen, S. en
Bobev, S.  Nieuwe meldingen van 
Phytophthora-waardplant combinaties en 
identificatie via sequentie-analyse ............... 205

Meekes, E.T.M.  zie Evenhuis, A. ............................... 16
Meekes, E.T.M.  zie Evenhuis, A. ............................. 131
Melissen, L. en Gerard Top, G.  Geïntegreerde 

productie; de rol van de toeleverende 
bedrijven ........................................................... 24

Molendijk, L.P.G.  zie Korthals, G. ............................ 61
Munster, M. van  Molecular and biological 

characterization of aphid viruses and the analy-
sis of their potential as bio-insecticides ......... 48

Nijs, L. den,  zie Brinkman, H.................................... 60
Nijs, L. den,  zie Doorn, J. van ................................... 63
Oomen, P.A.  Hoofdredacteuren gaan en komen .. 197
Oomen, P.A. en Oostelbos, P.F.J.  De Rode Gids als 

cumulatief geheugen van de Planten-
ziektenkundige Dienst ................................... 109

Oostelbos, P.F.J.  zie Oomen, P.A. ............................. 109
Oosten, V.R. van, Vos, M. de, Poecke, R.M.P. van, 

Pelt, J.A. van, Dicke, M., Loon, L.C. van, and 
Pieterse, C.M.J.  Ge?nduceerde resistentie in
Arabidopsis tegen pathogenen en insecten . 138

Oosten,V.R. van,  zie Vos, M. de, .............................. 139
Os, E.A. van,  zie Postma, J....................................... 203
Os. G.J. van,  Ecologie en beheersing van Pythium

wortelrot in de teelt van bloembollen .......... 190
Oude Lansink, A.  Economie en Bestuur van 

Plantgezondheid............................................... 56
Oude Lansink, A.  Economische en bestuurlijke 

aspecten van het beheer van plant-
gezondheid...................................................... 112

Pelt, J.A. van,  zie Oosten, V.R. van, ......................... 138
Pelt, J.A. van,  zie Vos, M. de,.................................... 139
Pham, Khanh,  zie Doorn, J. van ............................... 63
Rossing, W.A.H.  zie Werf, W. van der, ..................... 127
Pennock-Vos, I.  zie Boer, M. de, ............................... 18
Pennock-Vos, I. zie Boer, M. de, ................................ 65
Pennock-Vos, I.  zie Boer, M.de, ............................. 133
Pieterse, C..M.  Geïnduceerde resistentie: een 

kwestie van prioriteiten stellen ....................... 61
Pieterse, C.M.J.  zie Oosten, V.R. van, ..................... 138
Pieterse, C.M.J.  zie Vos, M. de,................................ 139
Piron, P.G.M. Aphis frangulae, een nieuwe 

bladluisplaag in de Nederlandse 
aardappelteelt? ............................................... 116

Plentinger, M.C.  zie Schepers, H.T.A.M ................... 60
Poecke, R.M.P. van,  zie Oosten, V.R. van, .............. 138
Postma, J. en Os, E.A. van,  Voorkómen van 

wortelziekten in gesloten grondloze groei-
systemen door microbiële optimalisatie ...... 203

Prenafeta-Boldú, F.X.,Summerbell, R.C. en Gams, 
W. Schimmeldiversiteit in bodems van 
uiteenlopende rijpheid: vergelijking van 
isolatieresultaten en moleculaire 
karakterisering................................................ 135

Prins, M.  De laatste inzichten in ‘RNA-silencing’, 
een antiviraal verdedigingsmechanisme 
van planten ....................................................... 62

Postma, J., Schilder, M.T. en Scheper, R.W.A.  
Onverwacht optreden van ‘Rhizoctonia-
decline‘ bij continuteelt bloemkool ................ 59

Raaijmakers, J.M.  zie Boer, M. de,............................ 65
Raaijmakers, J.M.  zie Schouten, A. .......................... 19
Raaijmakers, J.M  zie Schouten, A. ........................... 58
Rabbinge, R.  Ecologische geletterdheid ................ 122
Ran  zie Longxian ..................................................... 162
Roenhorst, A.  zie Kox, L. ........................................... 63

Gewasbescherming jaargang 34, nummer 6, oktober 2003 Pagina 214

[I
N
D
E
X



Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

Salles, J.F., Garbeva; P., Veen, J. A. van,  en Elsas, 
J.D. van, Invloed van verschillende gewassen 
op de diversiteit van Burkholderia-stammen 
en de selectie van antagonistische isolaten. 134

Schepers, H.T.A.M.  zie Kessel, G.T.J. ........................ 91
Schepers, H.T.A.M. en Spits, H.G.  De bescherming

van de groeipunt van aardappelplanten tegen
Phytophthora infestans .................................... 92

Schepers, H.T.A.M, Spits, H.G.  en Plentinger, M.C.
De invloed van ziektebestrijding op 
mycotoxinen in tarwe ...................................... 60

Schepers, H.T.A.M. zie Wander, J.G.N..................... 127
Scheper, R.W.A.  zie Postma, J. .................................. 59
Schilder, M.T.  zie Postma, J....................................... 59
Schoen, C.  zie Bonants, P. ....................................... 206
Schouten, A., Berg, G. van den, en Raaijmakers, 

J.M.  Afweer bij schimmels tegen biologisch 
bestrijding58

Spits, H.G.  zie Schepers, H.T.A.M............................. 60
Schouten, A., Berg, G. van den, en Raaijmakers, J.M.

Afweer bij schimmels tegen biologisch 
bestrijding ......................................................... 19

Schollaart, J.H.  zie Lotz,  L.A.P. ................................. 57
Semenov, A.M.  zie Diepeningen, A.D. van, ............. 19
Sibbel, L. ................................................................... 132
Sibbel, L.  zie Kars, I. .................................................. 17
Skelsey, P. zie Werf, W. van der, ............................... 127
Slot, K.A.E. van ’t, Vondervoort, P. van de. 

Vleeshouwers, V.G.A.A. en Govers, F.P.M.  
Identificatie van nieuwe bronnen van 
resistentie tegen de aardappelziekte .............. 91

Smit, A.B., Buck, A.J. de, en Lauwere, C. de,  
Omschakeling naar geïntegreerde teelt: hoe 
organiseren we dat?.......................................... 56

Smit, E. zie Viebahn, M. .......................................... 136
Sommen, A. van der,  zie Brinkman, H..................... 60
Soons, P.  Geïntegreerde gewasbescherming - rol 

van de overheid ................................................ 22
Souza, J.T. de,  Verspreiding, diversiteit en activiteit

van antibioticaproducerende Pseudomonas 
spp...................................................................... 12

Spits, H.G.  zie Schepers, H.T.A.M............................. 92
Spits, H.G. zie Wander, J.G.N. .................................. 127
Spijkerboer, D. zie Werf, W. van der, ....................... 127
Stergiopoulos, I.  ATP-binding cassette (ABC) 

transporters in the wheat pathogen 
Mycosphaerella graminicola

Stergiopoulos, I., Zwiers, L-H. en Waard, M.A. de,
Pompen of verzuipen ..................................... 165

Struik, P.C.  zie Visker, M. ........................................... 93
Summerbell, R.C.  zie Prenafeta-Boldú, F.X. .......... 135
Swormink, B.W Klein,  zie Buurma, J.S..................... 56
Takken, F.L.W., Tameling, W.I.L., Fuente van 

Bentum, S., Vossen, J.H. and Cornelissen, 
B.J.C. The molecular and biochemical basis 
of I-2 mediated Fusarium resistance in 
tomato ............................................................. 138

Tameling, W.I.L.  zie Takken, F.L.W. ......................... 138

Tellekamp, D.  zie Viebahn, M. ............................... 136
Termorshuizen, A.J. zie Goud, J.C,.......................... 134
Top, G.  zie Melissen, L. ............................................. 24
Torto, T.  zie Vleeshouwers, V G.A.A. ......................... 92
Veen, J. A. van,  zie Salles, J.F.................................... 134
Veenman, C.  zie Viebahn, M. ................................. 136
Viebahn, M., Veenman, C., Tellekamp, D., Smit, E.,

Wernars, K., Loon, L.C. van, en Bakker, 
P.A.H.M.  Effecten van genetisch 
gemodificeerde Pseudomonas putida 
WCS358r op bacteriën en ascomyceten in 
de rhizosfeer van tarwe ................................. 136

Visker, M., Keizer, P., Eck, H. van,  Jacobsen, E., 
Colon, L.T. en Struik, P.C.  Zijn de QTLs voor
vroegheid en voor resistentie tegen 
Phytophthora infestans op chromosoom 5 
van aardappel van elkaar te onderscheiden? . 93

Visser, R.  zie Vleeshouwers, V G.A.A......................... 92
Vleeshouwers, V G.A.A., Kamphuis, L.G., Torto, T., 

Kamoun, S. Jacobsen, E. en Visser, R.  Op 
zoek naar nieuwe resistentie(genen) tegen 
Phytophthora infestans in Solanum ............... 92

Vleeshouwers, V.G.A.A.  zie Slot, K.A.E. van ’t,.......... 91
Vondervoort, P. van de.  zie Slot, K.A.E. van ’t, ......... 91
Vos, M. de, Oosten,V.R. van, Pelt, J.A. van, M. Dicke,

M., Loon, L.C. van, en Pieterse, C.M.J.  ‘Cross-
talk’ tussen geïnduceerde resistentie tegen 
pathogenen en insecten in Arabidopsis ....... 139

Vos, M. de,  zie Oosten, V.R. van, ............................ 138
Vos, O.J. de,  zie Diepeningen, A.D. van,................... 19
Vos, I. Pennock-  zie Boer, M. de, .............................. 18
Vos, I. Pennock  zie Boer, M.de, .............................. 133
Vos, I. Pennock-,  zie Boer, M. de, ............................. 65
Vossen, J.H.  zie Takken, F.L.W. ................................ 138
Wäckers, F.  Wie niet sterk is moet zoet zijn: kan 

nectar helpen planten tegen plaaginsecten 
te beschermen? ................................................ 62

Wander, J.G.N., Spits, H.G. Kessel, G.J.T. en 
Schepers, H.T.A.M. BOS veldbeoordeling 
gefocust op resistentie verschillen tussen 
rassen............................................................... 127

Wander, J., Wanten, P. en Kalkdijk, R.  Bestrijding 
van Botrytis in aardbeien met de hulp van 
een BOS, gericht op BoWaS ............................ 16

Wander, J., Wanten, P. en Kalkdijk, R. Bestrijding 
van Botrytis in aardbeien met de hulp van 
een BOS, gericht op BoWaS ........................... 131

Wanten, P.  zie Wander, J. ........................................... 16
Wanten, P.  zie Wander, J. ......................................... 131
Weerdt, M. de,  zie Bonants, P.................................. 206
Weisbeek, P. zie Damme, M. van, ........................... 137
Werf, W. van der, Skelsey, P., Diedert Spijkerboer, 

Rossing, W.A,.H. en Kessel, G. J. T.Van land-
schapsecologie naar ziektebeheersing: 
ruimtelijke epidemiologie van Phytophthora
infestans .......................................................... 127

Werf, W.van der,  zie Westerman, P.R. ....................... 58
Wernars, K.  zie Viebahn, M. ................................... 136

Pagina 215 Gewasbescherming jaargang 34, nummer 6, oktober 2003

[I
N
D
E
X



Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

[I
N
D
E
X

Wesselink, R.  zie Lans, T............................................ 37
Wessels, H. Ewijk-,  zie Doorn, J. van........................ 63
Westerdijk C.E. Pythium in sla: beheersbaar .......... 64
Westerman, P.R. en Werf, W.van der,  Onkruid-

zaadpredatie: de ontbrekende schakel in de
populatiedynamica van onkruiden ................ 58

Wever,G.  zie Gaag , D.J. van der, ............................. 204
Willemen, D.  zie Kox, L. ............................................ 63
Wilms, J.A.M.  zie Evenhuis, A. .................................. 16
Wilms, J.A.M.  zie Evenhuis, A. ................................ 131
Wolf, J.M. van der,  zie Beckhoven, J.R.C.M. van, .. 157
Wubben,J., Krijger, D. en Bosker, I.  Epidemiologie 

van Botrytis paeoniae in pioenroos................. 15
Wubben, J., Krijger, D. Bosker, I.  Epidemiologie 

van Botrytis paeonia in pioenroos ................ 130
Wijnands, F.G.  Geïntegreerde gewasbescherming 

in het poldermodel......................................... 188

Wijnands, F.G. en Dekking, A.J.G.  Proefbedrijf 
OBS bereikt als eerste strengste milieudoelen,
praktijk volgt ..................................................... 55

Zadoks, J.C.  Eriksson in de kuif gepikt; over een 
mycoplasma-theorie ...................................... 161

Zadoks, J.C.  Europese visies op de risico’s van 
genetisch gemodificeerde gewassen (1) ........ 44

Zadoks, J.C.  Europese visies op de risico’s van 
genetisch gemodificeerde gewassen (2) ......... 80

Zadoks, J.C.  De konijnekeutelschimmel geeft les .. 14
Zadoks, J.C.  Pesticiden, wat baten zij de natie? ...... 54
Zadoks, J.C.  Een woord ............................................. 90
Zelenev, V.  zie Diepeningen, A.D. van, ..................... 19
Zweep, A.T.  zie Horeman, G.H.................................... 4

Gewasbescherming jaargang 34, nummer 6, oktober 2003 Pagina 216



Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging

Gewasbescherming jaargang 34, nummer 6, november 2003

[A
G
E
N
D
A

Binnenlandse bijeenkomsten

27 november 2003
10-jarig jubileum van Artemis/Na-
jaarsvergadering van de KNPV De
toekomst van biologische bestrijding
WICC, Lawickse Allee 11, Wagenin-
gen
Info: A.J. Termorshuizen, Biologische
Bedrijfssystemen, Marijkeweg 22,
6709 PG Wageningen
e-mail: aad.termorshuizen@wur.nl

19 december 2003
15de Nederlandse Entomologendag.
Groningen.
Info: E. Plender-hartman, Genetica,
Postbus 14, 9750  AA. Haren
e-mail: entomologendag@biol.rug.nl

24 maart 2004
KNPV-Gewasbeschermingsdag 2004.
‘Hoogtepunten uit het jaar 2003’
WICC, Lawickse Allee 11, Wagenin-
gen
Info: A.J. Termorshuizen, Biologische
Bedrijfssystemen, Marijkeweg 22,
6709 PG Wageningen
e-mail: aad.termorshuizen@wur.nl.

Buitenlandse bijeenkomsten

10-12 november 2003
British Crop Protection Council Inter-
natioanl Congress – Crop Protection
and Technology 2003. Glasgow, Ver-
enigd Koninkrijk
Info: BCPC secretariat, c/o The Event
Organisation Company, 5 Maudstone
Buildings Mews, Bankside, London
SE1 1GN Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0) 1252 733072, 
Fax: +44 (0) 1252 727194
Email: md@bcpc.org , 
website: http://www.bcpc.org/

17-20 november 2003
British Crop Protection Council Con-
ference (BCPC): Weeds. Glasgow, Ver-
enigd Koninkrijk
Info: BCPC, 49 Downing Street, Farn-
ham, Surrey , GU9 7PH Verenigd
Koninkrijk
Tel: +44 (0) 1252 733072, 
Fax: +44 (0) 1252 727194
Email: md@bcpc.org , 
website: http://www.bcpc.org/

26-29 November 2003
IOBC/WPRS Study Group ‘Ecological
Impact of Genetically Modified Orga-
nisms’ ,  1st  Meeting,  Praag, Tsjechië
Info: Jörg Romeis, Swiss Federal Re-
search Station for Agroecology and
Agriculture (FAL), Zurich, Zwitzer-
land, E-mail: 
joerg.romeis@fal.admin.ch 

30 November-5 December 2003
IOBC/WPRS Working Group Meeting,
‘Protected Crops in Mediterranean
Climate’, 
Agadir, Marokko
Info: Dr. Abdelhaq Hanafi, Integrated
Production and Protection Unit,
Complexe Horticole d’Agadir, Institur
Agronomique et Veterinaire Hassan
II, BP. 18/S, Agadir, 80000 Marokko,
Tel/fax 212 48 248152, 
E-fax 001 603 4572654, 
E-mail: Hanafi@iavcha.ac.ma. 
Web: www.iavcha.ac.ma/IOBC/
congress.html, Convenor Dr. Cristina
Castañé, Institut de Recerca I Tecno-
logia Agroalimentàries (IRTA), Ctra.
De Cabrils s/n, 08348 Cabrils, Spanje.
Fax +34 937533954,
E-mail Cristina.castane@irta.es 

3-5 december 2003
7th International Conference on
Plant Diseases. Tours, Frankrijk
Info: AFPP, 6 Boulevard de la Bastille,
75012 Parijs
Tel.: +33 1 43 44 89 64, 
Fax: +33 1 43 44 29 19
E-mail: afpp@afpp.net

9-14 March 2004
11th International Symposium of the
ISHS Working Group on Virus Disea-
ses of Ornamental Plants, Taiwan. 
Info: Dr. Chin-An Chang (Convenor
of the symposium), Taiwan. Agricul-
tural Research Institute (TARI); 189,
Chung-Cheng Road, Wufeng,
Taichung 413, Taiwan; 
Tel.:  886-4-23302803; 
Fax: 886-4-23331089; 
E-mail: cachang@wufeng.tari.gov.tw;
cachang@ms1.hinet.net 
website: http://www.tari.gov.tw/
isvdop-11/index.html

10-11 maart 2004
Mieux traiter de la mise an oeuvre du
produit jusquáu retour du matériel
rendu prêt à lémploi à léxploitation :
colloque sur les techniques dápplica-
tion des produits de protection des
plantes. Orléans Frankrijk
Info: A.F.P.P., 6 B Bd de la Bastille, 
F 75012 Parijs, Frankrijk
Tel. 01 43 44 89 64, Fax 01 43 44 29 19
E-mail: afpp@afpp.net

23-27 March  2004
The International Symposium on
Protected Culture in a Mild-Winter
Climate, Orlando, Florida, Verenigde
Staten

3 May, 2004
56th International Symposium on
Crop Protection, Gent, België
Info: K. De Jonghe, Dept. of Crop Pro-
tection, University of Gent, Coupure
Links 653, B-9000 Gent,  België, 
E-mail Kris.DeJonghe@rug.ac.be ,
Fax: 32-9-264-6238, 
Phone: 32-9-264-6022

11-16 May, 2004
15th International Plant Protection
Congress, Beijing, China
Postponed due to SARS
Info: Ms. Wen Li-ping, Secretariat,
15th IPPC, Institute of Plant Protec-
tion, Chinese Academy of Agricultur-
al Sciences, #2 West Yuanmingyuan
Rd., Beijing, Beijing 100094 China,
Fax: 86-10-628-11917, Email: 
ippc2003@ipmchina.net ; 
Fax: 61-2-6246-4000; 
Web: www.ento.csiro.au/ice2004/
index.html, 

5-9 October 2004 
Second European Whitefly Sympo-
sium, Cavtat, Kroatië
Info: H. Aras, Inst. for Adriatic Crops
and Karst Reclm., PO Box 288, 21000
Split, Kroatië  Email: Helenka@krs.hr .
Fax: 385-213-16584. 
Phone: 385-213-16579.

25-31 oktober 2004
XIII International Botrytis Sympo-
sium
Info: Dr. Figen Yildiz
fyildiz@ziraat.ege.edu.tr> 
Symposium home page:
http://www.agri.gov.il/events/
BotrytisSym/BotrytisSymposium.
html

8-12 november 2004
7th International Symposium on Ad-
juvents for Agrochemicals. Kaapstad
Zuid Afrika
Info: Deidre Cloete, Conferences
et.a.l, P.O. Box 452, Stellenbosch, 7599
Zuid Afrika
Tel.: 272188544496; fax: 27218838177:
e-mail: Deirdre@iafrica.com

14-18 november 2004
Annual Meeting of the Entomological
Society of America. Salt Lake City,
Utah, Verenigde Staten
Info: ESA, 9301 Annapolis Rd., Lan-
ham, MD 20706-3115, Verenigde
Staten, E-mail: esa@entsoc.org
Fax: 1-301-731-4538, 
Web: www.entsoc.org , 
Phone: 1-301-731-4535
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