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In 2030 telen we in de kassen gezonde, weerbare groenten, bloemen en planten 

in een biologisch ecosysteem, nagenoeg zonder residu en emissie van 

gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu

Visie Plantgezondheid 2030



FILM Voorwaarts Mars
de circulaire kas als kans voor de toekomst

Voorwaarts Mars: 

Het verhaal van de Verantwoorde Glastuinbouw

Bekijk hier de video

Klik op deze link voor meer informatie

https://vimeo.com/233657742
https://www.glastuinbouwnederland.nl/verantwoorde-glastuinbouw/


Verantwoorde Glastuinbouw



Plantgezondheid

Duurzame oplossingen

 Gezonde en sterke gewassen

 Biodiversiteit en rijk 

ecosysteem in en om de kas

Voorwaarden

 Innovatieve veredeling

 Innovatieve maatregelen

 Medicijnkast



Onderzoek ecosysteem 

circulaire kas





Functionele biodiversiteit in de kas

• Verschillende gewassen → Polyculturen in de Kas

• Een gewas in samenwerking met biologische bestrijders

• Macro-biologie (insecten, mijten,…)

• Micro-biologie (Schimmels, bacteriën, …)

• Banker planten

Teeltsysteem

Grondteelt - Substraatteelt



Functionele biodiversiteit in de kas

• Vrucht/bloem-oogstsysteem → Vruchtgroenten, Gerbera

 Ecosysteem blijft intact in de kas

• Tak-oogstsysteem → vb Anjer, Roos

 Deel van het ecosysteem blijft intact in de kas

• Totaal-oogstsysteem → vb Bladgroenten, Chrysant

Ecosysteem wordt mee geoogst



Inzetten van hommels en bijen 

voor bestuiving in de kas

Inzetten van hommels voor de bestuiving

 Tomaat

 Paprika / pepers

 Meloen

 Aubergine

 Augurk

 Fruitteelt groot en klein fruit

 Zaadproductie komkommer, kool, peen

Bijen → aardbei





• Better Plants for New Demands

• Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid 

Fytosanitair Robuuste Ketens 

• Weerbare en Robuuste Productiesystemen              

cross over met Topsector Agri & Food 

Thema Duurzame 

Plantaardige Productie

Duurzame Plantaardige 

Productie



Lopende projecten in 

de glastuinbouw

• Green Challenges → nieuwe 

systeemsprongen Biodiversiteit
– Nieuwe biologische bestrijders → Roofwantsen, 

roofmijten, sluipwespen, rooftrips,…

– Inzetstrategie => ecosysteem

– Biologie meegeven met plantmateriaal

– Vermeerdering van biologie in de kas

– Bijvoeden met verschillend voedsel
• (stuifmeel, Artemia, voermijten,…)

– Migratie van biologie door de kas



Lopende projecten in 

de glastuinbouw

• Masterplan Trips

• Biologische bestrijding van wol- en schildluis

• Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen

• Biologische bestrijding van mijten

• Interactie?



Lopende projecten in 

de glastuinbouw

• Green Challenges → nieuwe systeemsprongen 

Weerbaarheid
– Verhoging bodem weerbaarheid organische stof,

– Toediening van antagonistische micro-organismen

– Beïnvloeding van de plantweerbaarheid 

• Effect microbioom op weerbaarheid

• Masterplan Fusarium

• Systeemoplossing bodemweerbaarheid

• Nieuwe aanpak bacteriële plantenziekten



Nieuwe projecten in 

de glastuinbouw

• Weerbaarheid

• Natuurlijke plantweerbaarheid tegen meeldauw

• Een totaalsysteem voor plaagbestrijding met 

generalistische predatoren

• Jaarrond biologische bestrijding



Green Challenge 

 Controle op ziekten en plaagbeheersing

 Geen milieu-impact 

 Uitstekende kwaliteit groenten, snijbloemen en potplanten 



Bedankt voor uw aandacht!

Helma Verberkt

Programmamanager Plantgezondheid

06 20 39 14 77 

hverberkt@glastuinbouwnederland.nl 

Twitter: @HelmaVerberkt

Vragen?


