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PERSBERICHT 
 
 

 
HET PRAKTIJKNETWERK ‘ASPERGEPLAGEN DUURZAAM TE LIJF’ PAKT AAN 

 

Het PraktijkNetwerk ‘Aspergeplagen duurzaam te lijf’ heeft de afgelopen weken grote 
stappen gezet in de duurzame aanpak van diverse plagen, schimmels en virussen. Tijdens 

meerdere bijeenkomsten met aspergetelers en de directe ‘periferie’ zijn een viertal 
speerpunten benoemd, welke al in het seizoen 2013 nader zullen worden gemonitord 

en/of in een demo-opstelling worden beproefd. 

 
Tijdens de drie bijeenkomsten bleek, dat er een viertal thema’s te benoemen zijn, welke de specifieke 

aandacht behoeven in dit PraktijkNetwerk. Deze thema’s zijn: Fusarium, Aspergevlieg & aspergekever, 
Bodeminsecten en als laatste Phytophthora. Na een zorgvuldige afweging in samenspraak met alle 

betrokkenen worden deze onderwerpen als volgt aangepakt: 
 

1) Fusarium 

Er worden telers met beschikbare (besmette) aspergevelden gezocht voor het aanleggen van een 
aantal demo’s. Deze demo’s hebben allemaal betrekking op biologische grondontsmetting. Alvorens 

met deze demo’s aan de slag te gaan wordt eerst een bijeenkomst georganiseerd rondom dit thema, 
en wel op woensdag 13 maart om 19.30 uur bij Aceera (Past. Debijestraat 82, 5963 AG  HEGELSOM). 

Ten tweede volgt er een proef, waarbij de aanwezigheid en de duurzamen bestrijding van Fusarium 

wordt gemonitord. Hiervoor zullen telers en voorlichters vragenlijsten beantwoorden om zo een meer 
concreet beeld te krijgen van deze problematiek. 

 
2) Aspergevlieg/Aspergekever 

Uitgaande van een niet-chemische bestrijding worden een aantal methoden bekeken, welke geschikt 

zouden kunnen zijn de aspergevlieg en/of de aspergekever aan te pakken. Hierbij wordt gedacht aan 
toepassingen als: afzuigen, afregenen, afblazen en afkloppen. Afhankelijk van de gekozen methodiek 

zal het langer of korter duren alvorens de plagen effectief zijn bestreden. 
Ook hierom zal er voor de vlieg en de kever gemonitord moeten worden. Bekeken wordt of dit 

gecombineerd kan worden met bestaand onderzoek. 
Als laatste zal serieus worden bezien of bepaalde (groente-)extracten een positieve werking hebben 

op de bestrijding/voorkoming van genoemde plagen. 

 
3) Bodeminsecten 

Ook hier is monitoring cruciaal. Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk, dat niet altijd duidelijk is om 
welk bodeminsect het gaat, welke schade deze toebrengt en hoe deze het beste (duurzaam) 

bestreden kan worden. Hierom wordt gestart met het Meldpunt Aspergeplagen, welke nog voor eind 

maart operationeel zal zijn. Op basis van de meldingen worden bedrijfsbezoeken afgelegd, volgt er 
een advies en worden de effecten in kaart gebracht. 

 
4) Phytophthora 

Vanuit de WUR wordt er momenteel gewerkt aan een voorstel teneinde deze problematiek in beeld te 
krijgen. Vanuit het PraktijkNetwerk wordt dit voorstel eerst afgewacht. 

 

Voor alle genoemde onderwerpen geldt, dat het afvoeren van het aspergeloof van het veld of 
fermiteren van het loof een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Hierom wordt wel gestart met een 

proef om enkele opties hierbij nader te bekijken. Het loof zou bijvoorbeeld na het kneuzen kunnen 
worden verhit, alvorens het loof terug te brengen op het perceel. Afhankelijk van de temperatuur 
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kunnen meer of minder plagen effectief worden bestreden, zonder het organische stofgehalte van de 
grond te verminderen. 

 

Al met al een heel pakket maatregelen welke in 2013 (en 2014/15) kunnen worden gestart. 
Telers (en overig geïnteresseerden) kunnen zich melden, indien men interesse heeft deel te nemen 

aan één of meerdere demo’s/beproevingen. Aanmelden kan door een mail te sturen aan Richard 
Wilms (Aceera bv): rwilms@aceera.nl 

 
Het PraktijkNetwerk Aspergeplagen duurzaam te lijf wordt begeleid door PPO-Vredepeel en Aceera en 

wordt financieel mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid, het Europees Landbouwfonds, Aceera en 

STOP. 
 

*********************************************************************************** 
Noot voor de redactie: 

 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met: 
 

Richard Wilms (Aceera bv), 077-3974060 of per mail: rwilms@aceera.nl 
of  

Gerard Meuffels (PPO Vredepeel), 0478-538244 of per mail: gerard.meuffels@wur.nl 
  

 


