
Groepsbijeenkomsten:
In groepsbijeenkomsten worden plannen en resultaten 
besproken.

Opstellen bestrijdingsstrategie:
Per bedrijf wordt een bestrijdingsstrategie aanwezige 
ziekten en plagen. Op basis daarvan wordt een strategie 
opgesteld, die vervolgens worden getest onder begeleiding 
van de deskundigen. 

Stimuleren natuurlijke vijanden:
Op de deelnemende bedrijven worden maatregelen 
doorgevoerd om te profiteren van natuurlijke vijanden, 
zoals nestkasten, bloemstroken of houtwallen. 

Inzetten biologische bestrijders:
Er worden enkele praktijktesten uitgevoerd met 
biologische bestrijding van momenteel lastig te bestrijden 
plagen, zoals bijv. citrusspint, begoniamijt en trips, 
waarbij vooraf rekening wordt gehouden met alle andere 
potentiële plagen. 

Praktijknetwerk
‘Kies de juiste vriend tegen je vijand’
Pieter van Dalfsen; pieter.vandalfsen@wur.nl

Achtergrond
Het praktijknetwerk ‘Kies de juiste vriend tegen je vijand’ 
wordt gevormd door de boomkwekerijen Ergon kwekerij 
(Eindhoven), V.d. Lockant Potcultuur (Gassel) en Kwekerij 
v.d. Langenberg (Boxtel) en wordt begeleidt door PPO, 
DLV Plant. Koppert en Biobest zijn betrokken als 
leveranciers van biologische bestrijders.

• Roofmijt A. andersoni uitgezet tegen spint en trips in 
stekkas.

• Roofmijt A. andersoni uitgezet tegen spint in Passiflora
• Atheta roofkever uitgezet tegen varenrouwmug in 

stekkas. Dit had onvoldoende effect. 

Doelstelling
Implementeren van biologische bestrijding in de pot- en 
containerteelt. Hiermee stimuleren we de benodigde 
biodiversiteit en verminderen we de emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu.

Activiteiten praktijknetwerk

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Postbus 85, 2160 AB Lisse
Contact: Pieter.vanDalfsen@wur.nl 
T + 31 (0)252 462104, M +31 (0)6 20 81 54 99
www.ppo.wur.nl

Aanpak Ergon kwekerij

Aanpak V.d. Lockant Potcultuur
• Roofmijt A. andersoni uitgezet tegen spint, trips en 

weekhuidmijten in Hydrangea paniculata ‘Limelight’. Er is 
een keer gespoten tegen trips; er ontstonden geen 
problemen met spint en weekhuidmijten. 

• Roofmijt A. andersoni uitgezet tegen spint in Buddleja in 
buitenteelt. Roofmijten hielden spint onder controle.

• Roofmijt A. andersoni uitgezet in kasteelt Skimmia. Er 
ontstonden toch haarden met citrusspint, zodat 
pleksgewijs chemisch gecorrigeerd moest worden.

Aanpak Kwekerij V.d. Langenberg
• Roofmijt A. californicus grootschalig uitgezet tegen 

bonenspint en citrusspint in Skimmia; er ontstonden 
hooguit kleine haarden met bonenspint, welke chemisch 
zijn gecorrigeerd. 

• Roofmijt A. californicus uitgezet tegen bonenspint en 
citrusspint in Skimmiateelt in schaduwhal. Er ontstonden 
geen problemen met spint. Wel moest er gespoten 
worden met Steward tegen cicaden.

• In de kas en schaduwhal zijn feromoonvallen 
opgehangen voor de anjerbladroller. Er zijn veel motjes 
weggevangen; verder is tweemaal ingegrepen met 
Runner (niet schadelijk voor roofmijten). 


