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Praktijk Netwerk: Probleemplagen divers aanpakken 
 

Praktijk Netwerk 

Het Praktijk Netwerk Probleemplagen divers aanpakken is goedgekeurd door het ministerie van EZ. 

Dit is een klein praktijknetwerk met een looptijd van anderhalf jaar: 15 oktober 2013 – juni 2015. 

Praktijknetwerken worden voor 80% gesubsidieerd, 20% wordt gevormd door een eigen bijdrage door 

zowel co-financiers als door de deelnemers. In dit Praktijknetwerk is de financiering voor het grootste 

gedeelte ingevuld door arbeid van deelnemers in de demo’s. De financiële belasting voor de 

deelnemers is daarmee gering. 

 

Doel en missie 

Het doel is om te komen tot een andere aanpak van plagen. Een aantal nieuwe en oude plagen 

vormen een bedreiging voor de teelt. Vooraf zijn de belangrijkste geïnventariseerd. Voor kleinfruit: 

frambozenkever en suzuki-fruitvlieg. Voor grootfruit: boswants en/of perenbladvlo. Door de insekten 

beter te leren kennen (alle informatie bundelen), nieuwe gezichtpunten te ontwikkelen en demo’s aan 

te leggen op uw bedrijf willen we de plagen onder controle krijgen. Niet alleen bestrijding, maar ook 

mechanische maatregelen, mogelijkheden bankerplants, wegvangen, inzet biodversiteit etc. Denk 

eens op een andere manier, out of the box! 

 

Activiteiten 

Er komen twee groepen, één kleinfruit en één grootfruit. 

- winter 2013/2014  Oriënterende startbijeenkomsten waar besloten wordt welke plagen aan te 

    pakken. Wie doet mee? Plan van aanpak. Kennis verzamelen plagen. Demo’s 

    opzetten; 

- voorjaar/zomer 2014 Demo’s boswants op de bedrijven, demo’s kleinfruit 

   waarnemingen, bijeenkomsten (één per sector); 

- najaar 2014  Demo’s boswants overwinterende N2 

- winter 2014/2015 Bijeenkomsten, resultaten bespreken, laatste acties 

- voorjaar 2014/2015 Demo’s boswants/voorjaarsinsekten kleinfruit 

- voor 1 juni 2015 Afsluitende bijeenkomsten, resultaten, rapportage. Conclusies. 

 

Voor boswants starten we met een kerngroep van telers die actief meedenken en invulling geven aan 

de activiteiten. Andere telers zijn welkom deel te nemen. De kerngroep (dd 28 januari 2014) bestaat 

uit Pieter Jans Jansonius, Kees Konijn, Hans Levels, Hans Meeuwse, Gino van Acker en Harmen 

Peters.    

 

Aanvragers  

Het Praktijk Netwerk is aangevraagd door: Richard Sjerps (biologische kleinfruitteler) en Hans Levels 

(biologisch grootfruitteler).  

 

Waarom meedoen?  

Voor Probleemplagen divers aanpakken zijn we op zoek naar biologische fruittelers die actief willen 

deelnemen in dit project. Wat levert dit op? 

• Deelnemers bepalen welke probleemplagen worden aangepakt. Als u besluit dat een andere 

plaag belangrijker is dan frambozekever, suzuki-fruitvlieg, boswants of perenbladvlo, dan 

werken we aan andere insekten; 

• Deelnemers bepalen welke demo’s worden aangelegd en waar; 

• Deelnemers vergelijken eigen teelthandelingen en maatregelen met andere fruitbedrijven en 

de invloed hiervan op het voorkomen van plagen; 

• Deelnemers ontwikkelen samen een nog duurzamere, biologische fruitteelt;  

• Kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s;  

• Kennis uit andere sectoren en andere landen wordt ingebracht, waardoor nieuwe, innovatieve 

oplossingen binnen handbereik zijn; 

• In de demo’s is te zien hoe technieken en maatregelen uitpakken in de praktijk; 

• Nieuwe informatie hoort u het eerst. 
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Uitvoerders van het project zijn 

• DLV Plant Gerjan Brouwer 

• LBI Bart Timmermans 

• PPO Herman Helsen 

• Prisma fruittelersvereniging, kennisverspreiding, ontwikkeling biologische teelt naar een nog 

duurzamere biologische fruitteelt 

 

Deelnemen? 

Wilt u deelnemen aan het praktijknetwerk? Heeft u nog vragen ?  

 

Neem dan contact op met:  

Gerjan Brouwer DLV Plant team fruitteelt, g.brouwer@dlvplant.nl, 06-53375103 


