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Titel projectvoorstel: Robuust telen met biodiversiteit  

Nummer: LWV19160     

 

Contactgegevens penvoerder:   Naam: Edwin de Jongh  

      Bedrijf: BO akkerbouw  

      e-mailadres:dejongh@bo-akkerbouw.nl   

 

Contactgegevens namens onderzoekers: Naam: Leen Janmaat  

Organisatie: Louis Bolk Intituut 

e-mailadres: l.janmaat@louisbolk.nl  

 

Het projectidee past onder missie x Kringlooplandbouw 

  Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie 

 Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied 

 Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel 

 Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren 

 

 

Het voorstel past ook onder het programma Sleuteltechnologieën  ja 

 

Sleuteltechnologie: ICT, Artificial Intelligence & Big Data 

 

Heeft u het voorstel ook elders ingediend?  x Nee  Ja, te weten bij …. 

 

  

mailto:l.janmaat@louisbolk.nl
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Inhoudelijke beschrijving 

 

1. Samenvatting aanvraag (max. 0,5 A4; deze tekst wordt gepubliceerd) 

Hoge gewasopbrengsten vragen doorgaans om extra inputs en waar nodig interventies om opbrengstderving en 

kwaliteitsverlies door ziekten en plagen te voorkomen. Kringlooplandbouw kijkt naast inputs en opbrengst tevens 

naar de impact van teeltmaatregelen en interventies op de omgeving. Bij interventies maakt kringlooplandbouw 

bij voorkeur gebruik van natuurlijke methoden. ‘Robuust telen met biodiversiteit’ richt zich op het ontwikkelen van 

strategieën die inzet van pesticiden overbodig maken waarbij schade door trips aan uien aanvaardbaar laag blijft 

(schadedrempel). Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds aanwezige of in te zetten natuurlijke vijanden van 

trips, en afweer (weglokken met feromonen of verwarring met geurstoffen). Kennis over de levenscyclus van trips 

en natuurlijke vijanden die de populaties trips in het gewas onderdrukken, en kennis van mogelijk inzetbare 

feromonen en geurstoffen leiden tot methoden om deze plaag op natuurlijke wijze te beheersen. (N.B.: Afweer 

tegen ziekten en plagen kan uiteindelijk ook via veredeling worden bereikt, dit vormt echter geen onderdeel van 

dit onderzoek.). In grondgebonden kasteelten zorgt trips in tegenstelling tot substraatteelt doorgaans voor weinig 

problemen. Volgens onze hypothese wordt de opbouw van trips hier onderbroken door de reductie van poppen 

door predatoren die in de bodem aanwezig zijn. Naast inzet van natuurlijke vijanden zoals roofmijten, worden ook 

gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijk oorsprong meegenomen in de trips beheersing strategie (tbs).  

 

De centrale onderzoeksvraag is: Wat kan zowel bodem- als bovengrondse biodiversiteit bijdragen aan de 

onderdrukking van trips populaties? Het onderzoek richt zich primair op beheersing van trips in uien. Daarnaast 

worden ook gewassen van waaruit trips migreert betrokken omdat gewassen zoals luzerne een bron voor de 

populatie opbouw kan zijn. Afhankelijk van de levenscyclus van trips en mogelijkheden voor natuurlijke vijanden, 

zowel bodemgebonden als bovengronds, wordt de omgeving aangepast en/of op andere wijzen de populatie 

opbouw gereduceerd. Ook verwarringstechnieken door gebruik van feromonen of vangen door inzet van 

lokstoffen kunnen onderdeel uitmaken van de te volgen strategie. Gezien de snelle opbouw van de populaties en 

de grote aantallen trips, lijkt het wegvangen van trips op basis van alleen lokstoffen echter onvoldoende 

perspectief te beiden. Voor trips in uien biedt het stimuleren van reeds aanwezige en/of het uitzetten van 

gekweekte natuurlijke vijanden een mogelijkheid de populatie opbouw te onderdrukken. Aanvullend worden 

gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijk oorsprong (BotaniGard) meegenomen in het onderzoek. Natuurlijke 

plaagbestrijding en gebruik van natuurlijke middelen vraagt veel kennis en kunde van de teler. Het verzorgen van 

een omgeving waar natuurlijke vijanden kunnen gedijen vormt een onderdeel van de trips-beheersing-strategie 

(tbs). Naast de impact op het gewas en eindproduct onderzoeken we ook het effect van de maatregelen op de 

biodiversiteit (natuur en landschap).  
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2. Beoogde doel (max. 1 A4; evt. uitgebreide State of the Art toevoegen als Bijlage 2) 

Probleemstelling 

De maatschappelijke druk richting akkerbouw en specifiek intensieve teelten neemt toe. De terugloop van populaties 

bijen en andere insecten wordt mede toegeschreven aan het gebruik van pesticiden in de landbouw. In antwoord hierop 

is de akkerbouwsector op zoek naar methoden en middelen die inzet van met name (breed werkende) insecticiden 

overbodig maken. Het inzetten van gekweekte natuurlijke bestrijders zoals in de glastuinbouw gebruikelijk is, heeft nog 

weinig toepassing in de buitenteelt. De akkerbouw is vooral afhankelijk van de omgeving (weersomstandigheden) en 

natuurlijke vijanden die hier al van nature aanwezig zijn (biodiversiteit/landschap). Om de inzet van insecticiden te 

beperken, zijn preventieve maatregelen noodzakelijk. Welke omgevingsvriendelijke maatregelen effectief zijn, is nog 

onvoldoende bekend.  

 

Urgentie 

Voor met name uien vormt trips een toenemend regionaal probleem: De boerderij 23 juli 2019 “Trips opnieuw probleem 

in Zuidwestelijke uien”. De inzet van insecticiden zorgt ervoor dat de schade aan het gewas beperkt blijft. Breed 

werkende insecticiden hebben echter negatief effect op de aanwezige natuurlijke bestrijders. In projecten over 

functionele agro biodiversiteit (FAB) is wel gekeken naar relaties plaaginsect en bestrijders, maar de aanleg van 

bijvoorbeeld bloemenstroken geven in relatie tot trips wisselende resultaten. Afgelopen jaren zijn er meerdere 

experimenten gedaan met bloemstroken in uien. In aansluiting op het actieplan Plantgezondheid geeft dit project 

invulling aan de ambities ‘Vermindering milieu-impact met op maat toediening van gewasbeschermingsmiddelen door 

toepassing van precisielandbouwmethoden en vergroening van het middelenpakket’.  

 

Kennis 

Over trips als plaaginsect en de bestrijding ervan is al veel kennis beschikbaar. De ontwikkeling van trips en populatie 

opbouw is sterk afhankelijk van de temperatuur. Agrifirm doet veel waarnemingen in relatie tot de levenscyclus en 

ontwikkeling van trips. Over trips en bovengrondse natuurlijke vijanden is ook al veel onderzoek gedaan. Daarnaast 

speelt het bodemleven een rol, voor de buitenteelt lopen er proeven van Koppert waarbij bodemroofmijten worden 

uitgezet die de poppen eten van trips.    

 

Resultaat 

Dit onderzoek levert kennis op waarmee maatregelen worden genomen die trips beheersbaar maken en gewasschade 

voorkomen met beperkte inzet van insecticiden. De mogelijke maatregelen worden beschreven in een trips-beheersing-

strategie (tbs), waarmee de teler handelingsperspectief krijgt. Een tbs leidt ertoe dat interventies met insecticiden 

overbodig worden gemaakt of uitgesteld. Deze tbs omvat tevens een beslissing ondersteunend systeem (bos) waarmee 

de akkerbouwer in staat is een afgewogen keuze te maken. Het verzorgen van de natuurlijke omgeving ter stimulering 

van natuurlijke vijanden draagt bij aan de verhoging van lokale biodiversiteit. Die verhoging in biodiversiteit wordt op 

verschillende proeflocaties gemonitord.  

 

Werkwijze   

Specifiek wordt er gekeken naar de rol van het bodemleven bij het onderdrukken van de trips populaties. Welke 

omstandigheden dragen bij aan het activeren van bodemleven dat impact heeft op trips populatie opbouw? Dit project 

sluit daarin aan bij verschillende lopende projecten waaronder PPS FAB+ (WUR/Hilfred Huiting), het project Groene 

Gewasbescherming (WUR/Bert Lotz), DAW-Impuls Beslistool (ANOG/Aequator) en nog in aanvraag PPS weerbaarheid 

door biodiversiteit (WUR/Wijnand Sukkel). 

 

In relatie tot het bodemleven worden de belangrijkste natuurlijke bestrijders in beeld gebracht en gezocht naar 

maatregelen die aantallen en effectiviteit van deze natuurlijke bestrijders bevorderen. Aanvullend worden bovengrondse 

natuurlijke bestrijdingsmethoden toegepast, zoals: 

 de inzet van gekweekte bestrijders, deze worden getoetst op effectiviteit en kosten-efficiëntie.  

 gebruik van lokstoffen, feromonen en GNO’s onder veldomstandigheden toepassen en effecten hiervan meten. 
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3. Beoogde impact (max. 1 A4)  

 

Vanuit de overheid en de maatschappij komen diverse opgaven samen op het boerenerf: meer biodiversiteit, 

minder chemische gewasbescherming, productie van kwalitatief hoogwaardig en veilig voedsel. De individuele 

agrarische ondernemer heeft behoefte aan handelingsperspectief. De aflopende toelatingen en beperkte aanwas 

van nieuwe middelen beperkt de keuze voor de agrarisch ondernemer en daagt uit de problemen met ziekten & 

plagen met een geïntegreerde aanpak op te lossen. Gebruik maken van biodiversiteit vormt een grondslag van 

kringloop landbouw. Dit project biedt nieuwe handvatten om biodiversiteit te benutten en daarmee de inzet van 

chemische gewasbescherming te verminderen. Dit met behoud van opbrengst en productkwaliteit. 

 

Natuurinclusieve maatregelen  

De maatregelen dragen tevens bij aan de biodiversiteit. De partners in dit project ondersteunen agrarische 

ondernemers in hun bedrijfsvoering en zijn samen met hen op zoek naar methoden en maatregelen die inzet 

van insecticiden beperken ofwel overbodig maken. Geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) vormt hierin het 

vertrekpunt. Geïntegreerde landbouw vraagt meer kennis in levenswijze van plaagdieren en specifiek van 

mechanismen die de opbouw van ziekten & plagen enerzijds en populaties van natuurlijke bestrijders anderzijds 

reguleren. Uiteindelijk resulteert de kennis in nieuw en uitgebreid handelingsperspectief voor de agrarisch 

ondernemer. Welke maatregelen kan hij nemen en wat werkt het best in zijn situatie? Beheersing van ziekten & 

plagen, waaronder trips, betekent in de toekomst stapelen van maatregelen. In de praktijk blijken groene 

middelen minder direct en/of minder snel te werken dan chemische middelen. Een uitgekiende combinatie van 

maatregelen leidt uiteindelijk tot een beheersingsstrategie waarbij interventies met insecticiden achterwege 

kunnen blijven. Het verzorgen van de omgeving waarin de teelt plaats vindt is nodig om van de ondersteuning 

uit de natuur te benutten. De experimenten vinden daarom ook plaats in een omgeving waarin biodiversiteit 

aanwezig is en/of zo nodig aangelegd. Op basis van signalering en monitoren kijken we naar natuurlijke 

middelen die invloed hebben op de populaties van trips. Veelal is herhaling noodzakelijk omdat het weer grote 

invloed heeft op de ontwikkeling van plagen en natuurlijke bestrijders. De waarnemingen in het gewas 

gekoppeld aan de weerssituatie is noodzakelijk om tot een beslissing te komen. Dit leidt tot de opzet van een 

trips beheersing strategie inclusief (waarnemings)instrumenten voor de teler. Bij de keuze van het 

gewasbeschermingsmiddel, wordt rekening gehouden met de milieu impact  en giftigheid van het middel. 

Gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO) hebben de voorkeur. 

 

Door het opstellen van een trips beheersing strategie kunnen de resultaten en ervaringen snel aan de praktijk 

worden overgedragen. De implementatie wordt versneld door deelname van toeleveringsbedrijven die adviseurs 

in dienst hebben. Deze strategie gaat deel uitmaken van de adviesproducten.   

 

Toepassing en opschaling 

In dit consortium werken bedrijfsleven en onderzoek samen aan het oplossen van een concreet plaagprobleem: 

trips in uien. Dit mondt uit in een concreet tbs, waarin een pakket aan maatregelen beschikbaar is waaruit de 

individuele agrarische ondernemer een keuze kan maken. Disseminatie en implementatie in de praktijk, en 

daarmee impact op het boerenerf is door het karakter en werkgebied van betrokken partners gegarandeerd, 

immers zij komen dagelijks bij boeren op het erf en in het veld. Daarnaast zullen resultaten via de geëigende 

communicatie kanalen van onderzoek en bedrijfsleven (geschreven en digitaal) zich eveneens snel verspreiden.  
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4. Aanpak van het project (max. 1 A4; uitgebreid meerjarig werkplan toevoegen als Bijlage 3) 

1. Literatuurstudie en verkenningen van het veld; Welke kennis is beschikbaar en waar zijn nog hiaten? 

Welke projecten en partijen werken al aan oplossingen en hoe sluit dit project hier effectief op aan? 

Hierin wordt met name aansluiting gezocht met de lopende PPS project FAB+ (WUR/Hilfred Huiting). 

Jaarlijks komen experts en projectleiders van verwante projecten bijeen om kennis uit te wisselen en waar 

nodig activiteiten op elkaar af te stemmen. Centrale vragen: Welke maatregelen bevorderen de natuurlijke 

afweer tegen trips? Welke maatregelen ondersteunen het gewas en beperken de populatie opbouw van trips?  

2. Ontwerpen van teeltsysteem met functionele biodiversiteit (FAB, strokenteelt, verwarring, etc.) aangevuld met 

natuurinclusieve maatregelen.  

3. Toetsen van effectiviteit van FAB-teeltsystemen (IPM) in de praktijk. 

4. Bundelen van de kennis en resultaten, dit als input voor concept trips beheersing strategie. 

5. Toetsen en monitoren van trips-beheersing-strategie (tbs) in de praktijk. 

6. Evalueren en uitwerken van tbs op papier en digitaal.  

 

2020 uitvoering stap 1 + 2  

Eind 2020 GO / NO-GO in projectgroep: zijn er perspectiefrijke IPM/FAB teeltsystemen ontworpen? 

 

2021 uitvoering stap 3 + 4  

Eind 2021 GO / NO-GO in projectgroep: is er voldoende perspectief voor beheersingsstrategie in de praktijk? 

 

2022 uitvoering stap 5 +n 6  

Eind 2022: oplevering tbs op papier en digitaal. 

 

Afhankelijk van het gekozen teeltsysteem worden geschikte testlocaties gezocht, dit mogelijk op proefbedrijven 

(Flevoland, ZW NL) of proeflocaties zoals strokenteelt in Flevoland. Uien vormt hierin het toets gewas.  
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5. Organisatie (max. 0,5 A4; uitgebreide beschrijving van consortiumpartners toevoegen als Bijlage 1) 

 

Consortium partners 

 

Naam partner Plaats Contactpersoon 

BO akkerbouw  Zoetermeer  Edwin de Jongh  

Louis Bolk instituut Bunnik Leen Janmaat 

Wageningen Research  Wageningen  David Kleijn  

Agrifirm  Lelystad  Aaldrik Venhuizen  

Crop Solutions / CZAV  Wemeldinge Lieke Beezemer 

 

Zowel Wageningen Research als Louis Bolk Instituut hebben een curriculum opgebouwd over functionele  

agrodiversiteit en geïntegreerde  bestrijding van ziekten & plagen. De kennis en kunde van beide 

onderzoeksinstellingen worden benut binnen dit consortium. Vanuit het bedrijfsleven vormen Agrifirm en Crop 

Solutions (CZAV) een landelijk dekkend netwerk. 

De projectgroep (stuurgroep) bestaat uit:  

 BO akkerbouw (voorzitter): Edwin de Jongh  

 Agrifirm: Aaldrik Venhuizen  

 CZAV: Lieke Beezemer / Harrie Roerink   

 Louis Bolk Instituut (onderzoek en experimenten): Leen Janmaat  

 WR (onderzoek inclusief monitoren biodiversiteit): David Kleijn  

De projectgroep beoordeelt de inhoud van het werkplan, de tussenrapportages en neemt besluiten over de 

voorgestelde aanpak en experimenten. Zij komt 2 maal per jaar bijeen, het Louis Bolk Instituut draagt zorg voor 

verslaglegging.  

 

Naast de projectgroep bijeenkomsten wordt er jaarlijks een expertgroep trips georganiseerd die jaarlijks bijeenkomt. 

Hierin hebben zitting: 

 Projectgroepleden aangevuld met: 

- Wim Stegeman (FAC) 

- Roger de Boer (Koppert) 

- Edwin Hendriks (Certis Europe B.V.) 

- Guido Sterk (IPM Impact) 

- Henk de Vries (Proeftuin Zwaagdijk) 

- Hilfred Huiting (W&R openteelt)  

Flevoland Agrarisch Collectief werkt aan biodiversiteit in relatie tot de landbouw  

Koppert heeft aangegeven te willen aansluiten bij experimenten, het bedrijf is bereid bijdragen te leveren aan 

onderzoeken waarbij inzet van natuurlijke vijanden onderdeel uitmaakt. Zo gewenst maakt Koppert deel uit van de 

projectgroep als toegevoegd lid.  

Certis sluit aan vanwege de praktijk toetsing van BotaniGard. Zo gewenst maakt Certis deel uit van de projectgroep.  
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6. Kennisvalorisatie en -disseminatie (max. 0,5 A4) 

 

Agrarische ondernemers vormen de primaire doelgroep, zij ontvangen via meerdere kanalen kennis over hun 

vakgebied. In geval van gewasbescherming spelen de toeleveranciers en adviseurs een belangrijke schakel.  

De kennisverspreiding zal zowel direct als indirect plaatsvinden. Agrifirm en CZAV vormen een landelijk 

dekkend netwerk waarmee vrijwel alle akkerbouwers worden bereikt.  

 

Doelgroep  Kennisdragers  

Agrarisch ondernemers  Adviseurs en andere erf-betreders  
Vakbladen 
Netwerkgroepen (praktijknetwerken, studiegroepen) 
Websites (publicatie trips beheersing strategie)  

Adviseurs  Publicaties (rapporten, artikelen, websites en app) 

Bedrijfsleven, toeleveranciers Publicaties (rapporten, artikelen, websites en app)   

Beleid  Publicaties (rapporten, artikelen, websites) 

Onderwijs  Publicaties (rapporten, artikelen, websites) 

Wetenschap  Publicaties (rapporten, artikelen, websites), 
internationale netwerken  
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7. Projectbegroting 

 

Tabel 1. Projectbegroting  

 

Projectkosten Kosten in k€ EXCLUSIEF BTW 

2020 2021 2022 2023 Totaal 

Personele kosten voor inzet onderzoekers: 

Louis Bolk Instituut, literatuur, ontwerpen, experimenten 

en monitoren    

58 80 80 80 298 

Wageningen Research, monitoren biodiversiteit  20 20 20 20 80 

Agrifirm, waarnemingen trips populatie ontwikkeling   5 5 5 5 20 

Anders, WR open teelten    18 20 20 58 

TOTAAL: 83 123 125 125 456 

Materiële kosten en diensten door derden: 

Louis Bolk Instituut, vangplaten en vallen   1 1 1 3 

Wageningen Research, monitoren biodiversiteit  1 1 1 3 

Materialen tbv veldexperimenten 3 5 5 5 18 

Anders, proeflocaties   19 19 19 57 

TOTAAL: 3 26 26 26 81 

Investeringen in apparatuur en afschrijvingen: 

Extern, uitwerken tbs op papier en digitaal  

(kennis toegankelijk maken)  

   25 25 

Anders, onvoorzien   2 2 2 6 

TOTAAL: 0 2 2 27 31 

Eventuele overige kosten 

Louis Bolk Instituut, reis en verblijf   1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Wageningen Research, reis en verblijf  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Agrifirm       

TOTAAL: 2 2 2 2 8 

KOSTEN TOTAAL (excl. BTW): 90 150 150 175 576 

 

Tabel 2. Projectfinanciering 

 

Projectinkomsten Toegezegde / gevraagde bedragen (k€) 

2020 2021 2022 2023 Totaal 

Totaal bijdrage bedrijven in kind 1) 14 14 15 15 58 

Totaal bijdrage bedrijven in cash 2) 44 62 62 62 230 

Al toegezegde publieke financiering (NWO, regio etc.)      

Gevraagde publieke financiering (PPS-toeslag of WR-

capaciteit) 

66 74 74 74 288 

TOTAAL (excl. BTW) 132 148 148 148 576 

 
1) In kind bijdragen dienen te worden uitgesplitst in een extra tabel (zie tabel 3) per jaar en per bedrijf. De juiste wijze van berekenen van de 
waarde van in-kind bijdragen is weergegeven in de (bijlage van de) calltekst.  
2) Cash bijdragen dienen verder uitgesplitst te worden in tabel 4.  
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Tabel 3. Specificatie in-kind private bijdragen per bedrijf  

Indien er in tabel 2 sprake is van een in kind bijdrage van bedrijven, geef dan in onderstaande tabel aan welke 

partijen welke inzet gaan plegen om het onderzoek en/of de valorisatie-activiteiten uit te voeren, en wat de waarde 

van deze inzet is.  

 

Naam Partner Specificatie inzet  

(aantal uren, materialen, 

kasruimte, enz) 

MKB Waarde in kind bijdrage (k€) 

 2020 2021 2022 2023 Totaal 

Agrifirm  Gegevens verzameling trips 

door monitoring populaties in 

regio’s  

Ontwikkelen van de tbs inclusief 

bos 

NEE 7 7 7 7 28 

CZAV  Gegevens verzameling trips 

door monitoring populaties in 

regio’s  

Ontwikkelen van de tbs inclusief 

bos 

NEE 7 7 7 7 28 

Louis Bolk 

Instituut   

Inbreng natuurlijke bestrijders 

Koppert en Certis Europe B.V.   

NEE   1 1 2 

        

TOTAAL excl. BTW  14 14 15 15 58 

 

Tabel 4. Specificatie in cash private bijdragen per bedrijf 

Geef in onderstaande tabel weer welke cash bijdragen door welke bedrijven worden betaald, en aan welke 

kennisinstelling.  

 

Naam Partner T.b.v. welke erkende 

onderzoeksinstelling 

MKB Waarde in cash bijdrage (k€) 

 2020 2021 2022 2023 Totaal 

BO akkerbouw  LBI en WR  NEE 44 62 62 62 230 

TOTAAL excl. BTW      230 
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Handtekening(en) voor akkoord: 

Kennisinstelling: 

Naam: Jan Willem Erisman, Louis Bolk Instituut 

Datum: 12-03-2020 

Handtekening: 

Private trekker: 

Naam en bedrijf/organisatie: de heer Hoogendijk,  BO Akkerbouw 

Datum: 12-03-2020 

Handtekening: 
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Bijlage 1: overzicht van alle deelnemende PPS-partners 

 

Naam partner 1 BO Akkerbouw 

KvK nr. 61136662 

Postadres en postcode Louis Braillelaan 80, 2719 EK 

Plaats Zoetermeer 

Contactpersoon Edwin de Jongh 

e-mailadres edejongh@bo-akkerbouw.nl 

 

Naam partner 2 Louis Bolk Instituut 

KvK nr. 41197208 

Postadres en postcode Kosterijland 3, 3981AJ 

Plaats Bunnik 

Contactpersoon Leen Janmaat 

e-mailadres l.janmaat@louisbolk.nl 

 

Naam partner 3 Wageningen Research 

KvK nr. 09098104 

Postadres en postcode Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB 

Plaats Wageningen 

Contactpersoon David Kleijn 

e-mailadres David.kleijn@wur.nl 

 

Naam partner 4 Agrifirm 

KvK nr. 16050353 

Postadres en postcode Landgoedlaan 20, 7325 AW 

Plaats Apeldoorn 

Contactpersoon Aaldrik Venhuizen 

e-mailadres a.venhuizen@agrifirm.nl 

 

Naam partner 5 Crop solutions (CZAV) 

KvK nr. 22007125 

Postadres en postcode Oostelijke Kanaalweg 5, 4424 NC 

Plaats Wemeldinge 

Contactpersoon Lieke Beezemer 

e-mailadres l.beezemer@czav.nl 
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Bijlage 2: State of the Art 

 

Over de leefwijze van trips is kennis beschikbaar: Trips zet zijn eieren (150 tot 300) af in blad of bloem, waaruit 

larven komen. De larven doorlopen een aantal vervellingen. Voor het verpoppen laten tripslarven zich uit het 

gewas op de grond vallen, waarna ze in de grond verpoppen. Deze poppen vormen een voedselbron voor in de 

bodem levende roofmijten en andere predatoren. Door aanwezige predatoren in de bodem wordt de 

populatieopbouw afgeremd. In grondgebonden kasteelten zorgt trips in tegenstelling tot substraatteelt doorgaans 

voor weinig problemen. In de teelt onder glas wordt trips met name betreden door inzet van roofmijten en 

roofwantsen. Met name de roofmijt Amblyseius swirskii is een effectieve bestrijder van trips.  

 

In de buitenteelt vormt trips een toenemend probleem, bedrijven zijn op zoek naar methoden die de  populaties 

beheersbaar houden. Tripsen hebben veel natuurlijke vijanden zoals zweefvliegen, gaasvliegen, sluipwespen, 

wantsen, spinnen, loopkevers, kortschildkevers, rooftripsen, (bodem)roofmijten, schimmels en parasitaire aaltjes. 

Op de planten zelf worden doorgaans weinig natuurlijke vijanden waargenomen. Bij de teelt onder glas worden 

meerdere gekweekte natuurlijke vijanden uitgezet. Voor de buitenteelt lopen er proeven van Koppert waarbij 

bodemroofmijten worden uitgezet die de poppen eten van trips.  

 

De temperatuur speelt een belangrijke rol bij de populatie opbouw. Voor de beheersing van trips stelt Agrifirm de 

zogenaamde Trip Coach beschikbaar. Het volgen van de trips populatie vormt hierin een belangrijk onderdeel. 

De weersomstandigheden waaronder temperatuur vormen een factor om het risico bij de teelt in de regio te 

bepalen. 

 

Ook vanuit functionele agrobiodiversiteit perspectief is er gekeken naar trips. In het zogenaamde FAB project is 

er gekeken naar aanwezige natuurlijke vijanden. Uit dit onderzoek bleek dat er weinig natuurlijke vijanden in de 

gewassen aanwezig waren. De effecten van bloemrijke akkerranden op trips in gewas waren niet eenduidig. 

Welke omgevingsfactoren van doorslaggevend belang zijn, is nog niet bekend.  Aansluitend op FAB zijn er 

experimenten opgezet waarbij gebruik wordt gemaakt van banker planten. Aflopen jaar heeft IPM Impact de 

insecten rondom een praktijkperceel uien in kaart gebracht en tevens de ontwikkeling van trips in uien gemonitord. 

De vraag hierbij is in hoeverre natuurlijke vijanden in de bankerplanten richting uienperceel migreren.  

 

Samengevat: Over de leefwijze van trips en natuurlijke vijanden is kennis beschikbaar. Welke natuurlijke vijanden 

bepalend zijn in de populatie afbouw is nog onvoldoende bekend. Daarmee blijft onduidelijk welke maatregelen 

stimulerend werken op de effectieve natuurlijke vijanden. Voor trips geldt dat zowel bodem gebonden- als 

bovengrondse natuurlijke vijanden de populatie beïnvloeden. De teler van uien wil echter weten welke 

maatregelen hij kan nemen (trips beheersing strategie) en wanneer de schadedrempel is bereikt (beslissing 

ondersteunend system). In geval van interventie zijn meerdere middelen beschikbaar. Bij de afweging spelen 

effectiviteit, kosten en milieu impact een graadmeter.   
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Bijlage 3: Uitgebreid meerjarig werkplan 

 

Het werkplan wordt vooraf aan de projectgroep voorgelegd. Hieronder een overzicht van de geplande activiteiten.  

 

Periode  Activiteit  Verwachte resultaten  Wie  

Mrt-juni 2020 Verkennen; literatuurstudie & praktijk  Kennis over trips, natuurlijke vijanden en mogelijke 
maatregelen ter beheersing van de populatie  

LBI in samenhang met 
andere lopende 
projecten 

Mrt-juni 2020  Ontwerpen FAB teeltsystemen gericht op beheersing 
van trips  

Ontwerp teeltsysteem incl. maatregelen  LBI / WR 

Mrt-september 2020 Monitoren trips in regio’s  Ontwikkeling van trips populaties in uien  Agrifirm / CZAV 

September 2020  Verkennen mogelijke testlocaties aansluitend op 
lopende projecten en/of praktijkpercelen  

Testlocatie inclusief afspraken LBI 

Oktober 2020  Keuze teeltsystemen en testlocaties (2)   Werkplan voor inrichting en monitoren testlocaties  Projectgroep  

Okt.-dec 2020 Voorbereiden monitoring biodiversiteit  Plan van aanpak voor monitoren biodiversiteit en vaststellen 
KPI’s  

WR 

Okt-dec 2020  Ontwerpen strategie  Strategie per testlocatie  LBI 

Jan-Mrt 2021  Inrichten testlocaties Planning inclusief monitoring plan en strategie  LBI  

Mrt-september 2021  Monitoren trips in regio’s  Ontwikkeling van trips populaties in uien  Agrifirm / CZAV 

Mrt-sept 2021  Monitoren trips en natuurlijke vijanden op testlocaties  Plaagontwikkeling  
Effecten maatregelen  

LBI  

Mrt-sept 2021    Monitoren biodiversiteit   Effecten maatregelen op biodiversiteit adhv KPI  WR  

Sept-nov 2021 Evalueren onderzoek op testlocaties  Relaties maatregelen en populatie ontwikkeling trips in uien  LBI  
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Nov-Dec 2021  Bijstellen strategie / eerste ontwerp tbs  Ontwerp trips beheersing strategie  LBI  

Jan-febr 2022 Beoordelen ontwerp tbs  
Keuze testlocaties  

Aangepast werkplan inclusief ontwerp tbs en testlocaties  Projectgroep  

Mrt-sep. 2022 Monitoren trips in regio’s  Ontwikkeling van trips populaties in uien  Agrifirm / CZAV 

Mrt-sept 2022  Monitoren trips en natuurlijke vijanden op testlocaties  Relaties maatregelen en populatie ontwikkeling trips in uien LBI  

Mrt-sept 2022    Monitoren biodiversiteit   Effecten maatregelen op biodiversiteit WR  

Okt-nov 2022 Aanpassen tbs  Trips beheersing strategie (tbs) inclusief beslissing 
ondersteunend systeem (bos)  

LBI / WR 

Nov-Dec 2022  Bijstellen strategie / eerste ontwerp tbs  Ontwerp trips beheersing strategie  LBI  

Jan-febr 2023 Beoordelen ontwerp tbs  
Keuze testlocaties  

Aangepast werkplan inclusief tbs en testlocaties  Projectgroep  

Mrt-sept. 2023 Monitoren trips in regio’s  Ontwikkeling van trips populaties in uien  Agrifirm / CZAV 

Mrt-sept 2023  Monitoren trips en natuurlijke vijanden op testlocaties  Relaties maatregelen en populatie ontwikkeling trips in uien LBI  

Mrt-sept 2023    Monitoren biodiversiteit   Effecten maatregelen op biodiversiteit WR  

November 2023 Beoordelen resultaten en ontwerp tbs  Ontwerp met randvoorwaarden voor tbs Projectgroep  

Okt-dec 2023 Implementeren tbs in app tbs / bos  Tbs op papier en digitaal  LBI / WR / Agrifirm / 
CZAV  

Rapportage en 
verantwoording  

Bundelen kennis en verantwoording  Eindrapport  LBI  

Communicatie  Volgens afspraken en na goedkeuring resultaten 
publiceren en communiceren  

Brochures (tbs) en artikelen vakbladen  Allen  

 


