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Het Nederlandse 
toelatingenbeleid: "De sector 
moet de noodklok luiden"

4 / 5 10 19 20

Met ruim veertig man in vaste dienst en wereldwijd nog eens zeventig externe 
specialisten doet Koppert er alles aan om nieuwe producten op de markt krijgen, 
of voor bestaande producten een uitbreiding naar andere gewassen te realiseren. 
Maar genoeg is het bij lange na niet. Ingewikkelde regelgeving zorgt ervoor dat het 
vijf tot zeven jaar kost om een middel toegelaten te krijgen in de EU, en nog eens 
twee tot drie jaar om het op de markt te krijgen. 

'Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren.' 
De befaamde dichtregel van de Vlaming Willem Elsschot is zonder meer van toepassing 
op het Europese en het Nederlandse toelatingenbeleid op het terrein van de 
gewasbescherming. Wetten en regels die elkaar tegenspreken zijn regelrechte 
hindernissen in het verduurzamen van de land- en tuinbouw. Terwijl die 
verduurzaming juist dóór moet gaan en vaart moet krijgen. De chemische 
gewasbeschermingsmiddelen krijgen immers steeds meer restricties opgelegd,  
door zowel overheden als de markt.

De EU én Nederland 
De genoemde hindernissen komen vooral van de Europese Unie, vertelt 
Evert Hamblok. Hij is bij Koppert manager Market Access en verantwoordelijk 
voor alle toelatingen die Koppert nodig heeft: voor natuurlijke vijanden, microbials, 
biostimulanten, hommels en andere bestuivers. "Het probleem is eenvoudig: Brussel 
wil dat de Europese land- en tuinbouw verduurzaamt en is daarin erg ambitieus.  
De doelstelling van de Green Deal is dat in 2030 een kwart van de plantaardige  
teelten in de EU biologisch is. Maar datzelfde Brussel zorgt voor een stroperig 
toelatingenbeleid en dat bemoeilijkt en vertraagt de vernieuwing."

Ook de Nederlandse overheid treft blaam. Zij heeft de Nederlandse vertaling van het 
Brusselse beleid neergelegd in het Uitvoeringsplan 2030. "De Nederlandse overheid 
heeft een bepaalde eigen vrijheid en kan bijvoorbeeld noodtoelatingen afgeven.  
Maar dat gebeurt niet of het gaat ook veel te traag. Recent hebben wij de minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geschreven dat de doelstellingen van 
het uitvoeringsplan op deze wijze nooit gehaald zullen worden."

Agrifirm wil samen met 
klanten en Koppert de 
uienvlieg verslaan

Eerste stappen met 
biologie in de tuinplanten 
van Huverba

Chrysopa-E sterk 
tegen bladluis, wolluis 
en echinotrips

Horiver uitgebreid:  
"Voor elke plaag de 
beste vangplaat"

Lees verder op pagina 2.

Evert Hamblok: 
"De Nederlandse politiek zou meer 

moed moeten hebben om de stroperigheid aan te pakken. 

De land- en tuinbouw heeft dat nodig."



"Dat doen wij zelf ook; wij zijn een toeleverancier en geen activistische 
politieke beweging. Dus vertel hoeveel chemie wordt uitgespaard dankzij 
effectieve biologische middelen. Vertel hoe gunstig hun gebruik is voor de 
kwaliteit van het oppervlaktewater. Of hoe je met biologische middelen de 
biodiversiteit ontziet. Wij werken er hard aan om dat alles kwantitatief te 
maken - cijfers zijn een wapen in de strijd - maar de land- en tuinbouw  
zal zelf de barricade op moeten. In zijn eentje krijgt zelfs een 
wereldmarktleider als Koppert het niet voor elkaar."

Moed in de politiek
Ondertussen heeft die wereldmarktleider steeds meer werk van de 
toelatingen en het overheidsbeleid. Elk jaar verdubbelt het budget en nog 
steeds zijn meer mensen nodig. "Die ruim honderd mensen zijn nog lang 
niet genoeg. Dat is niet alleen vanwege nieuwe producten. De almaar 
veranderende regelgeving - ook voor bestaande producten - brengt ook 
veel werk met zich mee."
Nogmaals roept Evert Hamblok de sector op een SOS uit te zenden. "Als een 
uitbreiding van een bestaand product naar een nieuwe markt al minimaal 
vier of vijf jaar moet duren, terwijl de werking en de veiligheid allang zijn 
bewezen, komt er werkelijk heel weinig terecht van de verduurzaming. 
Terwijl het belang zo groot is; Nederland is nota bene de tweede 
landbouwexporteur ter wereld is en leidend in tuinbouwtechnologie.  
Elders op de wereld zie je dat het sneller kan en gaat. De Nederlandse 
politiek zou echt meer moed moeten hebben."

Geen flexibiliteit
Een voorbeeld van waar het kan knellen, is de toelating van Trianum-P in 
gangbare en biologische aardappelen. Trianum-P is al jaren op de markt
en is voor het op de markt kwam uitgebreid getest. Er bestaat enorm veel 
ervaring met het product en het is in tal van gewassen heel effectief. 
Trianum-P weet in de aardappelteelt de bodemziekte rhizoctonia sterk 
terug te dringen. In landen als België, Denemarken en Italië is het product  
al langere tijd voor dit doel toegelaten.

"Maar hier lukt het niet", vertelt Evert. "De uitbreiding van de toepassing 
naar aardappelen vraagt sowieso nog ongeveer vier jaar omdat we nog 
steeds in de procedure van herregistratie zitten en die staat  
uitbreidingen niet toe.  
En een noodtoelating voor biologische aardappelen wordt ook niet 
afgegeven." Volgens hem begrijpt de politiek het probleem redelijk goed, 
maar wijzen politici heel snel naar Brussel. Kortom, er is geen wil om het 
probleem op te lossen, er is geen flexibiliteit. 

Een positieve insteek
Koppert kan als producent en dus commerciële partij zelf in principe  
geen noodtoelating aanvragen. Het verzoek om een noodtoelating moet 
volgens Evert daarom uit de sector komen: groepen telers, of 
belangenorganisaties van telers, afzetorganisaties. Hij roept de sector op  
om de krachten te bundelen, de noodklok te luiden en daarbij voor een 
positieve insteek te kiezen. 
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"Vertel hoe je met biologische middelen de chemie terugdringt, de waterkwaliteit verbetert 
en de biodiversiteit bevordert."

Verduurzaming op de 
Europese agenda
Op veel niveaus bepleit Koppert een snellere toelating van nieuwe biologische middelen. 
Denk aan LTO Nederland, Artemis (de belangenvereniging van producenten van 
biologische middelen), de Greenports glastuinbouw en de Taskforce Microbiologie 
Europa. Op 1 januari wordt Frankrijk voorzitter van de Europese Unie. President Macron 
is ronduit ambitieus als het gaat om de verduurzaming van de plantaardige productie. 
Dit najaar overlegt Koppert dan ook intensief met de Franse overheid, met als doel 
samen de knelpunten hoog op de Europese agenda te krijgen.



Kunnen jullie de nestkasten niet nog wat milieuvriendelijker maken? Die vraag kreeg 
Koppert enkele jaren geleden van steeds meer telers. Daarnaast dwingt de Europese 
Unie het bedrijfsleven werk te gaan maken van verduurzaming, hergebruik, circulaire 
productie en kleinere afvalstromen. Een koers die helemaal past in de visie van 
Koppert. Met nestkasten die milieuvriendelijker zijn spelen wij er op in. In augustus 
kwamen ze in productie.

Sinds kort bevatten de nestkasten van Koppert nog maar 15 procent nieuwe, op 
aardolie gebaseerde grondstoffen en componenten. Dat wil zeggen dat maar  
liefst 85 procent van de kunststof onderdelen nu wordt vervaardigd uit gerecyclede 
kunststoffen (oftewel plastic afval), terwijl de omdoos van gerecycled karton wordt 
gemaakt. En voor de bedrukking gebruikt Koppert inkt die geen zware metalen bevat.
"Uiterlijk zijn de nestkasten weinig veranderd, maar ín de kasten schuilt heel veel 
vooruitgang", vertelt Product Manager Remco Huvermann. "Dat zie je terug in harde 
getallen. Leveranciers en specialisten hebben berekend dat de CO2-voetafdruk van een 
nestkast nu nog slechts 52 procent is, vergeleken met de oude productiemethode."

Veel onderzoekstijd
"We wilden uiteraard tegemoetkomen aan de vraag van telers en aan de eisen van  
de Europese Unie", zegt Remco, terugblikkend op het ontwikkelingsproces. "Maar de 
uitdaging paste ook prima bij de missie van Koppert. We willen wereldwijd duurzamer 
telen voor steeds grotere groepen telers mogelijk maken en dus ook de hoeveelheid 
afval verkleinen."

Koppert zet grote stap naar 
een nestkast zonder voetafdruk

KOPPERT BIOJOURNAAL    3

Meer verduurzaming
De verdere verduurzaming van de Natupol nestkasten is niet bepaald de enige stap die 
Koppert zet. Eerder dit jaar werden ook andere ecovriendelijke oplossingen gelanceerd, 
zoals de volledig composteerbare Ulti-Mite sachets. Ook de bestrijder Aphytis, belangrijk in 
de Zuid-Europese citrusteelten, heeft een milieuvriendelijke verpakking gekregen. En onze 
koelboxen voor bestrijders en micro-organismen worden, onder de naam EcoCooler, sinds dit 
voorjaar vervaardigd uit biobased en hernieuwbare materialen en zijn volledig recyclebaar.

Remco Huvermann: "Met een voetafdruk die met bijna de helft is gedaald liggen we met onze nestkasten goed op koers."

Veel ontwikkelingstijd ging op aan oplossingsrichtingen en de keuze en de 
samenstelling van de materialen. De functionaliteit was belangrijk (blijft de constructie 
even goed en sterk?), maar net zo goed mocht ander materiaal geen invloed hebben 
op de hommels en hun productiviteit. "We hebben er veel energie in gestoken om  
dat allemaal uit te zoeken. Uiteindelijk hebben we nu een belangrijke eerste 
stap kunnen zetten."
 
Uitdagingen zijn er overigens nog genoeg. Zo is de afvalverwerkingsketen in landen 
als Nederland, Duitsland, Zweden en Frankrijk al goed ontwikkeld. Maar er zijn ook 
landen waar dat in mindere mate het geval is of waar schakels in die keten nog 
ontbreken. Daar kan een milieuvriendelijker nestkast na gebruik nog niet 
milieuvriendelijk worden verwerkt of ontbreekt de juiste logistiek. "Dan is de winst 
voor een deel weer weg. Dit vraagstuk moet dus op veel plekken nog opgelost zien te 
worden voor de telers."

Een nestkast zonder voetafdruk 
Remco Huvermann benadrukt dat de nieuwe nestkasten geen eindpunt zijn, maar een 
belangrijke tussenstap. Op termijn wil Koppert de klanten een nestkast aanbieden die 
gemaakt is van volledig duurzame of gerecyclede dan wel hernieuwbare grondstoffen, 
die na gebruik van de kast opnieuw te gebruiken zijn en/of milieuvriendelijk kunnen 
worden verwerkt. "Die 85 procent moet naar 100, en die voetafdruk van 52 procent 
naar 0. Dat is nog een hele klus, maar we zitten op de goede weg en, niet onbelangrijk, 
we hebben een voorsprong op de concurrentie."



Dat zegt Dick Douma, bij aankoopcoöperatie Agrifirm specialist 
akkerbouw. Hij plaatst de problemen die de akkerbouw in de 
gewasbescherming tegenkomt in een breder perspectief. "De heel hoge 
grondprijzen en een almaar stijgende kostprijs baren ons zorgen.  
Alles moet daarom tiptop in orde zijn om een marge veilig te stellen. 
Dan gaat het om alle teeltfactoren: de bodem, de grondbewerking, 
het zaaibed, de bemesting, de vochthuishouding, de opslag en uiteraard 
ook de gewasbescherming. Elke akkerbouwer moet op het scherpst van  
de snede opereren."

Problemen zijn groot
De problemen met de uienvlieg zijn groot. "Langs de oude en de nieuwe 
kustlijn van de Noordoostpolder - geen zware zeeklei, maar een lichtere 
zandgrond - zijn de problemen met de uienvlieg het grootst, omdat hij 
daar heel goed kan overwinteren. Dat zien we dus ook op de 
zandgronden in bijvoorbeeld Drenthe."
Bemoeilijkend is dat zaadcoatings met een insecticide werking inmiddels 
verboden zijn. Het zaadje en ook het kiemplantje zijn daardoor niet 
meer beschermd en kunnen bij een hoge druk snel ten prooi vallen aan 
de uienvlieg. "En dat niet alleen op zandige gronden, maar ook op de 
zeeklei. Als de chemische middelen bovendien nog verder beperkt 
worden - en daar kun je op wachten - zal het voor uientelers heel lastig 
worden om de uienvlieg nog onder controle te houden."

Een hoopvol resultaat
Twee jaar geleden vroeg een klant van Agrifirm of het mogelijk was om 
de uienvlieg met insectenparasitaire aaltjes te bestrijden. "Daar zijn we 

ingedoken en samen met Koppert hebben we op vier bedrijven 
proeven gedaan." (Zie ook het interview met Te Selle Akkerbouw op  
de pagina hiernaast.) 

Op basis van de proeven van Agrifirm en Koppert ziet Dick Douma het 
insectenparasitaire aaltje Entonem als een potentieel goede oplossing. 
"De resultaten van dit jaar zijn belangrijk en hoopvol. Ze vergen nog 
wel verder onderzoek. Zo willen we kijken naar de dosering en de 
frequentie. Kan het met één bespuiting van 5 miljard exemplaren per 
hectare, of geven twee behandelingen van elk 2,5 miljard exemplaren 
een beter effect? Zulke informatie willen we voor onze klanten graag 
boven water hebben, zodat we de beste behandeling kunnen 
adviseren. Zoals wij dat bij elk nieuw product of nieuwe techniek 
doen."

Blijven zoeken naar alternatieven
Om dezelfde reden wil Agrifirm ook kijken naar de effecten van een 
naoogstbehandeling met Entonem. "Als uit volgende proeven blijkt  
dat zo'n behandeling de druk in het volgende seizoen verlaagt, gaan we 
daar ook mee aan de slag in onze advisering. En sowieso willen  
we grotere proeven gaan doen met Entonem tegen de uienvlieg."
Akkerbouwers zoeken aldus Dick heel nadrukkelijk naar oplossingen 
met een lage milieu-impact. "Heel begrijpelijk, ze willen niet met hun 
rug tegen de muur komen te staan. Voor onze klanten blijven we 
daarom zoeken naar effectieve alternatieven. Als we met een  
biologisch product als Entonem de uienvlieg kunnen verslaan,  
zou dat heel mooi zijn. Samen met onze klanten en met Koppert  
werken wij er graag aan verder."

Agrifirm wil samen met klanten en 
Koppert de uienvlieg verslaan 

"De resultaten met Entonem tegen de uienvlieg zijn belangrijk en hoopvol. We willen verder op dit pad en grotere proeven gaan doen", zegt Dick Douma.

"Het is een kwestie van tijd voordat het probleem van de uienvlieg nog ernstiger wordt. Voor 
ons was dat reden om naar de werking van Entonem te kijken. De aanpak met chemie krijgt 
immers met steeds meer beperkingen te maken. Daardoor wordt de geïntegreerde 
gewasbescherming voor onze klanten en voor Agrifirm steeds belangrijker."
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In de teelt van zaai- en plantuien is de uienvlieg een 
heel vervelend plaaginsect. De vlieg zet zijn eitjes af in 
het 'pijpje' van ontkiemende uienplantjes. Daarna 
vreten de uitkomende larven het hele plantje weg.  
De opkomst kan fors lager zijn, tot wel dertig procent, 
met uitermate nare gevolgen voor de tonnenopbrengst.
"We moeten er daarom bovenop zitten", zeggen Jan te 
Selle en zijn zoon Stan van Te Selle Akkerbouw in Ens. 
Hun vennootschap onder firma (Stan zal het bedrijf 
gaan overnemen) bestiert ongeveer honderd hectare 
akkerbouw. Zestig hectare daarvan is in gebruik voor de 
teelt van pootaardappelen, een kleine twintig hectare 
voor de teelt van plantuien. De rest wordt gebruikt voor 
witlof, suikerbieten, maïs, bladrammenas en - in 
wisselteelt met melkveehouders - gras en snijmaïs.
'Er bovenop zitten' betekent: veel werk. Stan te Selle: 
"Op ons bedrijf is de druk behoorlijk groot. Daarom 
monitoren we de druk op onze percelen met plakvallen 
elke week minstens twee keer. En heel regelmatig 
moeten we chemisch spuiten tegen de uienvlieg. Dat 
vraagt veel tijd. Het moet bovendien tussen vijf uur 's 
middags en negen uur 's avonds gebeuren, want dan is 
de uienvlieg actief. Je bent dus altijd aan het werk als 
anderen aan de avondmaaltijd zitten. Het is allemaal 
bepaald niet ideaal."

Verontrustend schraal pakket
Daarbij komt dat het pakket chemische middelen 
schraal is geworden. Voor Jan en Stan was dat reden om 
mee te doen aan een proef van Koppert en hun 
leverancier Agrifirm. Productspecialist/veldonderzoeker 
Age Tanja van Koppert: "Zowel Koppert als Agrifirm 
kregen steeds vaker uit de praktijk de vraag of er een 
biologisch middel was tegen de uienvlieg. Koppert 
heeft het product Entonem, het insectenparasitaire 
aaltje Steinernema feltiae, en daarmee zijn we op vier 
bedrijven met zaai- of plantuien aan de slag gegaan, 
waar Te Selle Akkerbouw er één van is."
Op één hectare plantuien werd Entonem gespoten, in 

Meer onderzoek is nog wel nodig, maar in de gewassen zaaiuien en plantuien blijkt ons product 
Entonem even effectief te zijn tegen de uienvlieg als chemische middelen. Akkerbouwers Jan en Stan 
te Selle in Ens noemen een proef van Koppert en Agrifirm op hun bedrijf 'zeer geslaagd'.

een concentratie van 500.000 exemplaren per vierkante 
meter, oftewel 5 miljard stuks per hectare. "Een stevige 
inzet", aldus Age, "maar we wilden allereerst weten of 
Entonem een goed resultaat zou geven. Daarna zouden 
we wel zien of dat resultaat ook met een lagere 
concentratie en lagere kosten mogelijk zou zijn."

Een goed resultaat
Resultaat is er. De werking van Entonem blijkt 
vergelijkbaar te zijn met die van de best werkende 
chemische middelen. Age: "Uit een proef op het 
Innovatie- en Kenniscentrum UIKC in Zeeland kwam 
bovendien naar voren dat een concentratie van 3 
miljard exemplaren per hectare hetzelfde resultaat 
geeft als 5 miljard, en dat ook dan het resultaat even 
goed is als bij een bestrijding met de beste chemische 
middelen. Zo lijkt ook het kostenaspect gunstiger en 
minder kritisch te worden. We blijven onderzoek naar 
het gebruik van Entonem doen tijdens een seizoen met 
andere weers-en groeiomstandigheden. We gaan 
ervaren of we dan hetzelfde resultaat gaan zien; het 
beeld ziet er echter vooralsnog goed uit."

"Zonder meer geslaagd"
Jan en Stan te Selle zijn lovend over Entonem. "De proef 
met het product is zonder meer zeer geslaagd", aldus 
Jan te Selle, "zeker ook gezien de grote druk vanuit de 
omgeving op onze plantuien." Hij hoopt dat Entonem 
de oplossing is en de dreiging wegneemt die ontstaat 
als te veel chemische middelen van de markt worden 
gehaald. "Met Entonem plus een enkel maar goed 
correctiemiddel lijkt succes mogelijk te zijn. Ik hoop dat 
dit de toekomst wordt."
Volgend jaar willen Jan en Stan te Selle verder met 
Entonem. Stan te Selle: "Dan willen we vooral de randen 
behandelen, want de uienvlieg komt vanuit de ruigtes 
en de bermen het perceel is. Midden in de percelen is de 
druk altijd lager. Ook zetten we steriele mannetjes uit, 
die de populatieopbouw van de vlieg ernstig verstoren."

   Entonem tegen uienvlieg: 

Te Selle Akkerbouw lovend 
      over eerste resultaten 

Stan te Selle. Hij en zijn vader hopen 

dat Entonem de oplossing is voor de 

lastige uienvlieg. "Je moet hem heel 

goed monitoren en de chemische 

bestrijding vraagt veel werk."
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De uienvlieg kent drie vluchten per seizoen, tussen 
pakweg eind mei en eind juli. Stan: "We overwegen om 
volgend jaar ook de derde vlucht van de uienvlieg met 
Entonem aan te pakken. De uitjes zijn dan al gerooid, 
maar de vlieg overwintert daarna in de grond. Met nog 
eens Entonem na de oogst begin je het volgende 
seizoen met een lagere druk van de uienvlieg."

Productspecialist/veldonderzoeker 
Age Tanja: "Een bestrijding die 
goed vergelijkbaar is met het  
effect van de best werkende 

chemische middelen is een mooi  
en hoopgevend resultaat."
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Van links naar rechts Alex ten Have, Wim van der Meer en Gerard van Deventer in het gewas peperomia.

 J. en P. ten Have: 
      biologische gewasbescherming
   op de evenwichtsbalk

Voor potplantenkwekerij J. en P. ten Have is het duidelijk: de chemie  
is een doodlopend pad, een geïntegreerde aanpak zal de gewassen 
steeds vaker moeten beschermen. Stap voor stap werkt de 
onderneming toe naar een maximaal biologische gewasbescherming. 
"De afnemers willen steeds meer weten. Wij kunnen hen laten zien dat 
onze producten zoveel mogelijk biologisch worden beschermd en vrij 
van residu zijn."

J. en P. ten Have is een grote naam in het gewas begonia,  
de onderneming boekt er successen mee. Toch is het assortiment 
uitgebreid met groene potplanten, waarbij verschillende soorten 
peperomia en een gevarieerd assortiment bladbegonia's de 
belangrijkste zijn. "In de winter is er geen vraag naar bloeiende 
begonia's en telen wij onder meer poinsettia's", vertelt Alex ten Have. 
"Maar in de gewasbescherming is dat een erg lastig gewas.  
Wij doen nog steeds enkele honderdduizenden exemplaren,  
maar de groene potplanten, waaronder ook bladbegonia,  
zijn voor ons belangrijker geworden." 
Alex is de zoon van Peter ten Have, die samen met zijn broer Jos het 
bedrijf J. & P. ten Have heeft opgericht. Alex studeerde hortitechnisch 
management, is al grotendeels verantwoordelijk voor de teelt, volgt 
momenteelt een opleiding in het Nieuwe Telen en zal op termijn 
toetreden tot het managementteam.

Een planmatige aanpak
Naast Jos en Peter ten Have is Gerard van Deventer lid van dat team.  
Hij kwam 22 jaar geleden in dienst bij het bedrijf en ging in de 
avonduren bedrijfskunde aan de Agrarische Hogeschool in Delft 
studeren. Het bedrijf begon de productie en de afzet steeds 

planmatiger aan te pakken. "Kortweg komt die aanpak erop neer dat 
wij de teelt en de logistiek heel sterk sturen op de vraag en het aanbod 
van onze gewassen: begonia, gloxinia, poinsettia en de groene  
potplanten", zegt Gerard. Die aanpak heeft het bedrijf succes gebracht. 
In het zomerseizoen is J. en P. ten Have één van de twee grootste 
producenten van bloeiende begonia's. De producten gaan via de 
bemiddeling, de klok en kopen op afstand naar de klanten in binnen- 
en buitenland, veelal bloemist/winkeliers, maar ook de betere retailers 
in bijvoorbeeld Duitsland. De bij Decorum aangesloten onderneming 
(waarvan Peter ten Have een founding father is) teelt op drie locaties: 
twee aan de Kreekrug in De Lier, de derde aan de Herenwerf in 
Maasland, bij elkaar 5,5 hectare. Alle gewassen worden belicht. De teelt 
van gloxinia - aan de Herenwerf - staat onder leiding van Paul van 
Wingerden, die net als Gerard en Alex veel tijd en energie in de 
biologische gewasbescherming steekt.

Steeds meer biologie
In 2014 zette J. en P. ten Have de eerste stappen in de biologische 
gewasbescherming, met de hulp van consultant Wim van der Meer, 
toen nog in dienst bij Horticoop, nu bij Koppert. "We hadden nog veel 
vragen", vertelt Gerard van Deventer. "Werkt het wel, past het wel op 
ons bedrijf, hoe moet je het aanpakken? Maar we moesten wel, er was 
een noodzaak. Want de druk van wittevlieg was groot in de 
kerststerren en Admire werd niet meer getolereerd door onze 
afnemers." Drie jaar later werd de biologische aanpak uitgebreid naar 
de begonia's, waar trips een steeds groter probleem werd. Alex ten 
Have: "We wilden investeren in de biologische aanpak en vooral steeds 
meer kennis opdoen, voor het geval te snel te veel chemische middelen 
zouden worden verboden. Dan zouden we immers met lege handen 
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komen te staan. En ook de markt speelt mee, die verandert ook; van 
vooral onze Duitse klanten komen vragen over de middelen die wij nog 
gebruiken - uitsluitend ter correctie - en het residu."

Op de evenwichtsbalk
Na de poinsettia's en de begonia's volgden de gloxinia's en nu ook de 
groene potplanten. "We hebben samen met Wim van der Meer voor 
een stapsgewijze aanpak gekozen", zegt Gerard. "Als je alles in één keer 
wilt doen, neem je waarschijnlijk te veel hooi op je vork en dat wilden 
we voorkomen."
Daar komt bij dat het belangrijkste gewas - de begonia's - een korte 
teeltduur heeft van 8 tot 9 weken. Dat heeft gevolgen. Gerard: "Een 
gewas is snel weg en dan is het probleem in principe automatisch ook 
weg. Maar anderzijds: als er een plaaginsect in zit, heb je maar weinig 
tijd om het probleem op te lossen. En dat willen we natuurlijk wel. 
Bij zo'n korte teeltduur loop je als het ware op een evenwichtsbalk en 
moet je voortdurend de vinger aan de pols houden. Dat is ook waarom 
wij intensief scouten."

Superbeschermer Swirski-LD
Ook de gloxinia's zijn met een teeltduur van 8 tot 9 weken in het 
seizoen een kritisch gewas als het op plaagbescherming aankomt.  
Voor de winterbegonia's is de teeltduur ruimer, 10 tot 11 weken, en 
voor de groene potplanten 14 tot 16 weken. De belangrijkste bestrijder 

op het bedrijf is Swirski-Mite.  J. en P. ten Have gebruikt hem in de 
LD-variant als kweekzakje. Hij is erg goed, vertelt Alex. "Hij heeft bij 
ons een verrassend lange uitloopduur, tot wel zes weken. Dus zelfs 
daarna komen wij nog genoeg exemplaren tegen. We hebben met  
hem dus heel lang bescherming tegen trips, wittevlieg en spint."
Andere belangrijke bestrijders zijn Enermix, Entomite en de 
luisbestrijders Aphipar, Aphidend en Chrysopa. Tegen trips in de 
gloxinia's wordt Thripor-L ingezet, die met Entofood wordt bijgevoerd.

Kwaliteitsimpuls vanuit Koppert
"De biologische gewasbescherming wordt alleen maar belangrijker",  
zegt Gerard. "We moeten met zijn allen naar nog meer verduurzaming 
toe, en dat heeft alleen maar voordelen."
"Eén van die voordelen is dat de biologische gewasbescherming 
feitelijk ook een vorm van resistentiemanagement is," aldus Wim van 
der Meer. "Je gebruikt chemische middelen minder vaak, waardoor 
plaaginsecten minder goed in staat zijn om resistenties te ontwikkelen. 
Als een teler dan onverhoopt toch een keer chemisch moet ingrijpen, 
werkt zo'n middel gelukkig nog - en kun je daarna weer door met de 
biologie." "De begeleiding van Wim is belangrijk," zeggen Alex en 
Gerard. "Hij is goed bereikbaar, hij zorgt voor de updates van onze 
kennis en hij houdt samen met ons de vinger aan de pols. Wij vinden de 
kwaliteitsimpuls van Koppert belangrijk."

J. en P. ten Have is één van de grootste 
producenten van bloeiende begonia's. In de 
korte zomerteelt van dit gewas vereist de 
gewasbescherming een zorgvuldig balanceren.
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De snelle groei van de organisatie bracht Koppert Nederland ertoe twee 
productspecialisten aan te stellen. Zij zijn onmisbare schakels tussen 
enerzijds teler en markt, anderzijds de productontwikkeling binnen 
moedermaatschappij Koppert BV en Koppert Nederland.

Onze productspecialisten:  
        schakel tussen klant 
    en productontwikkeling

Rianne Lek:  "In deze functie zorgen we voor de verbinding tussen de praktijk en de productontwikkeling."

In een snel groeiende organisatie is het de uitdaging om 
vraagstukken uit de markt snel en goed en aan te 
pakken. Het bracht Koppert Nederland ertoe twee 
productspecialisten aan te stellen. Dat zijn Rianne Lek 
voor de macroproducten (de bestrijders) en Robert 
Pijpers voor de microproducten (nematoden, Trianum, 
Mycotal, biostimulanten en daarnaast vangplaten, 
rollertraps, feromonen, etc.).
Allebei zijn zij gepokt en gemazeld in de biologische 
gewasbescherming. Rianne Lek is al twee decennia in 
diverse functies werkzaam bij Koppert. Robert Pijpers 
werkt sinds 2018 bij Koppert en was daarvoor 
productmanager en inkoper van onder meer biologische 
en chemische gewasbescherming bij Horticoop.

Van markt naar productontwikkeling
"Wij zijn het antwoord op een vraag die in het snel 
groeiende Koppert Nederland was ontstaan: hoe zorgen 
we voor verbinding tussen de markt en de 
productontwikkeling?", vertelt Rianne Lek. "Met deze 
nieuwe functies is er een antwoord op die vraag."
Het gaat overigens niet alleen om vraagstukken van 
telers; consultants komen soms ook zaken tegen die in  
de organisatie moeten worden opgepakt. Zij kunnen die 
voortaan bij de productspecialisten neerleggen, die er 
voor zorgen dat die zaken op de juiste plek binnen de 
organisatie terechtkomen.

Het maximale voor de klant
Rianne en Robert zijn overigens nog druk bezig hun 
functies vorm te geven. Robert: "Het zijn nieuwe functies, 
al werkende moeten we uitzoeken hoe we voor de klant 
en voor Koppert het maximale uit deze functies gaan 
halen. Zo begeleid ik enkele praktijkproeven en bouw ik 
aan een netwerk van klanten waarmee ik op z'n tijd kan 
sparren. Waar loopt die klant tegen aan, wat kan een 
consultant daar aan doen, en wat niet, en wat kunnen ik 
of anderen in de organisatie dan betekenen? Wat kunnen 
we gaan proberen?"
Ook Rianne begeleidt praktijkproeven, maar blijft een 
stevig contact met de praktijk houden en klanten 
technisch adviseren. "Het is nodig, je moet voeling met de 

praktijk houden en met de voeten in de klei blijven staan."
De functies maken het mogelijk dat de twee 
productspecialisten tijd voor de klant kunnen vrijmaken 
en vraagstukken uit de markt kunnen oppakken. Rianne 
Lek: "Er is een duidelijke noodzaak van onze functies. Wij 
helpen de klant en we kunnen ervoor zorgen dat ook 
anderen binnen Koppert BV of Koppert Nederland met 
vraagstukken van de klanten aan de slag gaan."

Robert Pijpers:  
"Een schakel die in een snel 

groeiende organisatie met zijn 
dynamische markt niet mag 

ontbreken."

Een onmisbare schakel
Wat vinden Rianne Lek en Robert Pijpers het leukste 
aspect in hun nieuwe werk? Voor Rianne is dat de 
betrokkenheid bij de nieuwste ontwikkelingen ("Je staat 
vooraan en kunt helpen er een zet aan te geven"), voor 
Robert is het de korte afstand tot de markt en de klant en 
het pionieren met nieuwe vraagstukken. "Juist omdat er 
zo veel vernieuwing plaatsvindt en zich regelmatig 
nieuwe vraagstukken aandienen, is de spilfunctie 
onmisbaar," betoogt hij. "Het is een schakel die in onze 
snel groeiende organisatie met zijn dynamische markt 
niet mag ontbreken."

De productspecialisten maken tijd vrij voor de klant bij 
                   allerlei zaken waar de consultant geen tijd voor kan vinden.



Een paprikaseizoen zonder    
     problemen met spint

Een seizoen zonder noemenswaardige problemen met spint: half september kijkt 
Kwekerij De Wieringermeer tevreden terug. De verklaring van het succes schuilt in de 
combinatie van een andere inzetstrategie en het gebruik van de bestrijder Spidex Vital.

Op vier tuinen van elk tien hectare produceert  
Kwekerij De Wieringermeer in Middenmeer rode paprika's.  
Tot en met vorig jaar moest altijd wel ergens op één van  
de vier bedrijven worden ingegrepen tegen spint.  
De gebruikte bestrijder was de roofmijt Phytoseiulus 
persimilis, oftewel Spidex.
Dit jaar is het beeld anders, vertelt Carlo Vonk. Hij is senior 
teeltspecialist en samen met een collega verantwoordelijk 
voor het teeltmanagement op de vier bedrijven. In overleg 
met Technisch Manager Ben Driessen stapte De 
Wieringermeer dit jaar over op een andere inzetstrategie.
"We beginnen nu met het preventief uitzetten van het 
oude Spidex", vertelt Carlo. "Twee weken later zetten we 
het nieuwe Spidex Vital in, en dat doen we weer twee 
weken later nog eens. Dus drie preventieve introducties. 
Om ervoor te zorgen dat de roofmijt bij de eerste 
introductie meteen aanslaat, gebruiken we ook CPR van 
Koppert. Daarbij zet je spint in op de ene plant en Spidex 
op de plant ernaast. De roofmijt heeft dus meteen prooi en 
kan zijn populatie opbouwen."

Populatie goed verdeeld
Bij dit preventief inzetten koos De Wieringermeer voor een 
betere verdeling van de inzet. Voorheen in twee van de tien 
paden per tralie, nu om en om: het ene pad wel, het andere 
niet. Carlo: "We zien dat de populatie roofmijten nu heel 
goed verdeeld is. We zagen dit seizoen de spint 
verschillende malen pleksgewijs opkomen, maar er zaten 
ook altijd voldoende roofmijten bij en die konden de 
uitbraken goed aan. Op de totale oppervlakte van veertig 
hectare hebben we tot nu toe op slechts enkele kleine 
plekjes met een chemisch middel moeten corrigeren."
Het uitzetten van de roofmijt kreeg dit jaar meer aandacht 
dan gewoonlijk. "We zaten er goed bovenop en hebben de 
mensen die het werk deden heel duidelijke instructies 
gegeven."

Actiever zoekgedrag
Alles bij elkaar verliep de spintbestrijding zonder 
noemenswaardige problemen. Omdat de inzetstrategie is 
gewijzigd en de onderneming dit jaar op de variëteit Gina is 
overgestapt, is het voor Carlo moeilijk te zeggen wat de 
invloed van Spidex Vital op het succes is. "Wel heb ik de 
indruk dat Spidex Vital iets sneller aanslaat dan het oude 
Spidex. Dat klopt dan met die betere conditie waarin de 
roofmijten op het bedrijf arriveren: ze hebben veel energie 
en gaan meteen zoeken, vreten, eieren leggen en een 
populatie opbouwen."
Duurder uit is Kwekerij De Wieringermeer in ieder geval 
niet. Weliswaar is er ruimer ingezet, maar dat was 
preventief. In voorgaande jaren liep een spintaantasting 
soms zo op, dat op het hele bedrijf de roofmijt in grote 
aantallen curatief moest worden ingezet. "Dat hebben we 
dit jaar niet hoeven te doen."

Goed scouten erg belangrijk
Overigens loopt niet alleen de bestrijding van spint goed; 
luizen, rupsen en trips veroorzaken ook weinig problemen. 
"Problemen met plagen hebben we de eerste helft van het 
jaar volledig biologisch opgelost, de bestrijders hielden de 
luizen goed onder de duim en met een zeer lage inzet van 
Orius hebben we ook dreigende problemen met trips heel 
goed kunnen tackelen."
Terug naar het uitzetten, een factor in het succes. "Onze 
visie is dat je vooral op tijd moet beginnen. Er moet een 
goede populatie van de bestrijder zijn op het moment dat 
de spint uitbreekt. Vandaar ook onze keuze voor het pest in 
first-systeem met behulp van CPR. Maar goed scouten 
vinden wij ook erg belangrijk. Op elke tuin van tien hectare 
hebben we op 36 vaste plekken vangkaarten hangen. We 
tellen de trips, wittevlieg en cicaden met de hand en voeren 
de gegevens in de Natutec app in.  
De computer laat vervolgens de aantallen zien en de 
geschiedenis: hoe verliep de druk, en wat was het effect van 
de bestrijders. De app maakt het allemaal goed inzichtelijk. 
Volgend seizoen zetten we ook de bestrijders in de app."
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Carlo Vonk:  "De roofmijt zat heel goed verdeeld over het gewas en kon de verschillende uitbraken van spint goed aan."

Met drie preventieve introducties van 
Spidex (1x) en Spidex Vital (2x) en 

door goed te scouten wist Kwekerij  
De Wieringermeer problemen met  

spint te vermijden.
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Dat zeggen Dirk Arends, bedrijfsleider van de ruim tien 
hectare grote afdeling containerteelt, Nico Ruizendaal 
en Barry Laurentzen, die beiden verantwoordelijk zijn 
voor twee productiekassen met tuinplanten in 
het Gelderse Huissen. 
Huverba produceert een groot aantal tuinplanten, 
waaronder skimmia, prunus, viburnum en choisya, in 
een reeks aan variëteiten. Bij elkaar gaat het om naar 
schatting een kleine duizend producten, in potmaten 
tussen een halve en twintig liter.
 

Heel Europa afzetmarkt
Het leeuwendeel van de productie wordt geleverd aan 
overheden en projectontwikkelaars. Zo levert Huverba 
nagenoeg alle bomen en tuinplanten rond de EU-
kantoren in Brussel en gaan er grote volumes naar 
Engeland, waar nieuwbouwhuizen vaak mét een 
aangelegde tuin worden aangeboden en verkocht. 
"Heel Europa is overigens een afzetmarkt van Huverba, 
vertelt Dirk Arends. "Oost-Europa is een zwaartepunt, 
maar alle andere Europese landen zijn ook belangrijk, 
net als Turkije, Oekraïne en Rusland en soms zelfs 
landen ver in Azië. De afzet in Spanje en Italië is  
niet groot, maar daar halen we vaak weer 
uitgangsmateriaal vandaan."
Drie jaar geleden zette Huverba de eerste stappen in  
de biologische bescherming van de tuinplanten,  
met begeleiding van consultant biologische 
gewasbescherming Eric Polman van leverancier 
Bestebreurtje. Volgens hem hebben de 
boomkwekerijsector en de tuinplantenproductie veel 
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Dirk Arends:  
"De biologie werkt 

uitstekend, we willen 
er nog veel meer 

van leren."

Eerste stappen met biologie 
          in de tuinplanten van Huverba

Drie jaar geleden stapte Huverba in Opheusden, 
toonaangevend producent en handelsbedrijf in laanbomen, 
met zijn containerteelt van tuinplanten over op de 
geïntegreerde gewasbescherming. Uitdagingen zijn er nog 
volop, maar de tevredenheid over de biologie is groot. "De 
resultaten zijn prima en we willen veel leren, hoe meer, hoe 
beter. Wij willen nog veel verder komen met de biologie."



interesse in de biologische gewasbescherming. "Overal in de 
plantaardige productie willen de bedrijven van de chemie af, maar 
Huverba was één van de eersten in hun sector - zo niet de allereerste - 
die er daadwerkelijk werk van heeft gemaakt."

Veel minder chemie
Nico Ruizendaal: "We liepen werkelijk helemaal vast met spint en trips, 
er was geen goed chemisch middel meer beschikbaar. Voor onze 
afnemers waren de chemische bespuitingen nooit een groot probleem, 
maar voor ons wel. Naast de giftigheid en dus het veiligheidsaspect, 
betekende de louter chemische aanpak ook gewoon heel veel werk, 
met volop kans op resistentieontwikkeling. Die situatie wilden we niet 
meer." Van de beslissing om op de biologie over te schakelen heeft 
Huverba geen grammetje spijt. Barry Laurentzen: "Onze 
productiekassen en de opkweekkas staan het hele jaar vol. Er was en is 
daardoor nooit een moment waarop we een kas chemisch helemaal 
schoon kunnen spuiten. Plaagdruk is er dus altijd, letterlijk jaarrond, en 
omdat we veel producten telen, zijn er ook allerlei verschillende 
gevoeligheden. Maar met de biologische bestrijders houden we de 
plagen veel beter onder controle.  
Het werkt vaak als een tierelier. We moeten heus nog wel eens 
plaatselijk corrigeren, maar ons verbruik van chemische middelen is  
spectaculair sterk teruggelopen."

Luizen supergoed onder controle
Zo houdt Huverba met de bestrijders Amblyseius andersoni (Anso-
Mite) en Neoseiulus cucumeris (Thripex) de trips goed onder controle. 
Een probleem vormen nog de bladvlooien en de bladrollers, met name 
de anjerbladroller. Nico Ruizendaal en Barry Laurentzen vangen ze 
zoveel mogelijk weg met feromoonvallen en UV-lampen, want een 
goede bestrijder is er nog niet, maar - een kleine hint aan Koppert - 
zo'n bestrijder zou erg welkom zijn.
De luizen daarentegen zijn 'supergoed' onder controle, vertellen de 
twee teeltmanagers. "In onze gewassen huizen allerlei soorten luis, 
maar met Aphipar en Aphidend blijven ze bijzonder goed beheersbaar. 
Vooral Aphidend vreet er op los. Soms kijken we door onze loep en wat 
we dan zien, kun je zonder overdrijven een killing field noemen."

Hartstikke enthousiast
In het voorjaar hebben Dirk Arends, Barry Laurentzen en Nico Ruizendaal 
frequent contact met Eric Polman en wisselen zij veel informatie uit. "Dan 
gebeurt er veel in het gewas en is een extra vinger aan de pols van de 
gewasgezondheid welkom. Het is ook de fase waarin we veel evenwichten 
moeten opbouwen; na de zomer neemt in onze gewassen de plaagdruk af."
Dirk Arends: "We zijn hartstikke enthousiast over de biologische aanpak.  
Er zijn nog volop uitdagingen en er zullen ook nog wel nieuwe plagen 
komen, maar wij willen er nog veel meer van leren, want de biologie  
werkt uitstekend."

Nico Ruizendaal:  
"De biologische aanpak werkt 

vaak als een tierelier."
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Eric Polman:  
"Huverba is één van de eerste 
bedrijven in de sector die veel 
werk van de biologie maakt."

Barry Laurentzen: 
"Het vele werk aan  

chemische bespuitingen is 
grotendeels verdwenen."
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Twee jaar geleden werd Plenum van de markt gehaald. 
Voor komkommerteler Wim van den Berg werd het 
belangrijker om de luis zoveel mogelijk biologisch  
aan te pakken. "Er zijn tegen bladluizen nog steeds  
enkele chemische middelen beschikbaar, maar hun 
effectiviteit wil nogal eens wisselen. Daar kun je niet  
blind op vertrouwen."

Aphipar en Aphidend
Wim heeft aan de Anthuriumweg in Bleiswijk een drie 
hectare groot bedrijf, met vier teelten per jaar. Hij levert 
zijn komkommers via een handelsbedrijf aan retailers in 
met name Duitsland. 
De bladluisbestrijding die hij gebruikt, hoofdzakelijk 
tegen de zich razendsnel vermeerderende katoenluis, is 
de sluipwesp Aphidius colemani (Aphipar) en dit jaar bij 
wijze van proef ook de galmug Aphidoletes aphidimyza 
(Aphidend) ingezet. Dit voorjaar werd in overleg met 
consultant Gemma Meyer de inzet van Aphipar 
verdubbeld van wekelijks 0,5 sluipwesp per m2 
naar 1 per m2. Ook Aphidend werd elke week  
ingezet. "Wij zien de sluipwesp als de basis voor de 
luisbestrijding in komkommer", vertelt Gemma. "Hij 
zoekt heel fanatiek en ruimt de luizen goed op. Mocht 
er zich een haard ontwikkelen, dan kan de galmug 
Aphidend die haard aanpakken. Die is vooral dáár goed 
in. Tot voor kort zat de galmug standaard in ons schema 
voor de komkommerteelt. Daar zijn we nu vanaf 
gestapt. We adviseren nu om de galmug in te zetten als 
er luis wordt gevonden en dat elke week te doen, drie 
weken achter elkaar."

Slechts één correctiebespuiting
Het verdubbelen van de aantallen Aphipar blijkt goed 
te hebben gewerkt. "Dit jaar is het twee maal spannend 

geweest", vertelt Wim. "Eén maal heb ik het 
aangekeken en niet volvelds met chemie ingegrepen, 
een tweede maal wel. Terugkijkend denk ik dat het ook 
zonder die ene correctiebespuiting had gekund, 
vermoedelijk had ik het met louter sluipwespen ook wel 
gered. Maar we zijn kritisch: je kunt en wilt nu eenmaal 
geen al te grote risico's lopen."
Wim laat de sluipwespen hun werk doen. Als er geen of 
nog maar weinig druk van de luizen is, loopt de 
populatie van de sluipwesp terug. Toch durft Wim dan 
een paar weken te wachten met het opnieuw uitzetten 
van de sluipwespen. "Tot ik echt weer meer luizen begin 
te zien. Dan zet ik eenmalig in één keer twee 
sluipwespen per vierkante meter uit en daarna weer 
wekelijks één exemplaar. Dat is een verviervoudiging 
ten opzichte van de voorgaande jaren en het is een 
aanpak die mij goed bevalt."  
Gemma Meyer: "Wij zijn er voorstander van om 
wekelijks sluipwespen in te zetten. Maar bij een enorme 
sterke sluipwespenpopulatie in het gewas, zoals ook op 
dit bedrijf het geval was, durven wij het aan om even te 
stoppen met de inzet van sluipwespen. Na een week of 
twee moet de teler dan wel weer opstarten met het 
basisschema. Kort op de luis zitten met sluipwespen is 
belangrijk."

Resistentieontwikkeling voorkomen 
Wim heeft recent pas de eerste planten met het 
Cabyvirus gevonden (zie ook de kadertekst op de 
rechterpagina), dat door bladluizen kan worden 
overgebracht. Aangetaste planten worden geel en 
vruchten komen er niet aan. Voor Wim is de 
aanwezigheid van het virus op dit moment van het jaar 
(midden september) geen reden om nu sneller naar de 
kast met chemie te lopen. "Nee, ik blijf geïntegreerd 
telen, ik wil mijn verbruik aan chemische middelen zo 

Komkommerteler Wim van den Berg:
        "Ik laat de sluipwespen 
    hun werk doen."

Wim van den Berg: "Het is verstandig om heel zuinig met de chemische middelen om te gaan. Dus moet de biologie zoveel mogelijk het werk doen."

Vele jaren geleden stapte Wim van den Berg over op de biologische bestrijding van luizen in zijn 
komkommers. Van die beslissing heeft hij geen spijt. Dit jaar was tot ver in het seizoen slechts 
één correctiebespuiting nodig. "Misschien had ik die ook nog kunnen overslaan."
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laag mogelijk houden. Enerzijds heb je altijd bestrijders 
nodig, ook na een chemische bespuiting, want je zult 
nooit alle luizen raken. Anderzijds wil ik 
resistentieontwikkeling voorkomen, dus je moet heel 
zuinig met de chemische middelen omgaan. En zoals ik 
zei wisselt de effectiviteit van die middelen nogal."

Wim van den Berg:  
"Het is verstandig om heel zuinig 
met de chemische middelen om te 
gaan. Dus moet de biologie zoveel 

mogelijk het werk doen."



Komkommerteler Jos van Paassen:
          "Er is geen weg terug, 
    alles moet duurzamer"

    Het Cabyvirus: 
        Koppert werkt hard aan de 
  beste aanpak per bedrijf
Het Cabyvirus zorgt voor flink wat onrust onder 
komkommertelers. Er zijn bedrijven zonder 
aantastingen, bedrijven met lichte aantastingen en 
bedrijven waar de schade ernstig is. Deze bedrijven zien 
zich gedwongen om luizen - vectoren van het virus - 
chemisch aan te pakken.
Van het virus is nog veel onbekend. Duidelijk is wel dat 
wanneer het virus opduikt in een gewas, al behoorlijk 
veel planten besmet en aangetast kunnen zijn. 
"De komkommerteelt heeft veel gezichten", vertelt 
Koppert-consultant Gemma Meyer, die samen met haar 
collega Ron Delissen komkommertelers begeleidt en 
adviseert. "Denk aan twee, drie of vier teelten per jaar 
met diverse manieren van teeltwissel, en daarnaast de 

Jos van Paassen heeft een 18.500 m2 groot bedrijf aan 
de Anthuriumweg in Bleiswijk. Net als zijn collega Wim 
van den Berg (zie het interview op de linkerpagina) 
heeft hij vier teelten en levert hij via een handelsbedrijf 
aan de retail. 
Al dertig jaar gebruikt Jos diverse bestrijders tegen 
plaaginsecten. Gedwongen doordat Plenum wegviel, 
stapte hij vorig jaar ook over op de biologische 
bestrijding van luizen in zijn gewas. Zijn voorbeeld was 
Wim van den Berg. "Wim is al vele jaren eerder dan ik op 
de luisbestrijders van Koppert overgestapt. Met zijn 
ervaringen in het achterhoofd ben ik vorig jaar ook met 
Aphipar begonnen."

Het beste gebruik van luisbestrijders
Dit seizoen is Aphidend daar bij gekomen. Op het bedrijf 
van Jos, dat van Wim van den Berg en nog een derde 
bedrijf, onderzocht Koppert dit teeltseizoen wat het 
beste gebruik is van luisbestrijders in het gewas 
komkommer.
"Het is goed dat Aphipar erg effectief is en dat Aphidend 
haarden aanpakt", zegt Jos. "De luizen moeten goed 
onder de duim blijven. Want wat ik hoor over het 
Cabyvirus, maakt mij onrustig. Een explosie van luizen en 
een explosie van het virus wil ik niet in mijn kas hebben."

Alleen als het nodig is
Jos gelooft in de combinatie van biologie en chemie. "Ik 
wil zo min mogelijk chemie gebruiken, maar een goed 
chemisch correctiemiddel tegen de luizen móet je achter 
de hand kunnen hebben. Als het ene middel dat nog 
echt werkt - Teppeki - wegvalt, staan komkommertelers 
met hun rug tegen de muur. Dat moet ten alle tijde 
worden voorkomen."
De biologie is van groot belang, aldus Jos. "Zolang de 
bestrijders het aankunnen, hoeft een teler immers niet 
naar chemie te grijpen. Je kunt het gebruik van 
chemische middelen dus uitstellen; dan gebruik je ze 
alleen maar als ze echt nodig zijn."

Geen weg terug
Jos is van plan om volgend jaar op dezelfde wijze verder 
te gaan; het gebruik van bestrijders tegen de luizen 
bevalt hem goed. "Zelfs al zou een teler het willen, er is 
feitelijk geen enkele weg terug. De maatschappij en de 
markt tolereren chemie en residu ervan steeds minder. 
Voor mij is het heel eenvoudig: het moet allemaal nog 
duurzamer."

hogedraadteelt, de belichte teelt en de ecologische 
teelt."
Die variatie maakt het moeilijk om met een algemeen 
geldend advies aan te geven hoe een teler met het virus 
moet omgaan in relatie tot de biologische bestrijding 
van luizen. Gemma: "De ervaringen van Wim van den 
Berg en Jos van Paassen laten wel goed zien dat de 
biologische luisbestrijding van waarde blijft en dat het 
bij lichte aantastingen later in de teelt of het seizoen 
wellicht niet nodig is om meteen chemie in te zetten. 
Maar elke teler moet natuurlijk zijn eigen afwegingen 
maken. Goed beschouwd is het zaak om per bedrijf en 
per regio te bekijken wat de beste aanpak is. Daar 
werken we bij Koppert nu hard aan."
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Komkommerteler Jos van Paassen heeft als het op de luisdruk aankomt een goed seizoen achter de rug. 
De luisbestrijding met Aphipar en Aphidend werkt goed op zijn bedrijf, want slechts twee maal heeft hij 
chemisch moeten ingrijpen. "Volgend jaar ga ik zeker verder met de biologische luisbestrijding."

Jos van Paassen: 
"De biologie maakt mogelijk dat je 

chemische middelen alleen 
gebruikt als ze echt nodig zijn."

Gemma Meyer: 
"Met de dubbele inzet van Aphipar 

bleven de luizen onder controle.  
Dat is een mooie basis. Bij de 

ontwikkeling van haarden kan een 
teler daarnaast Aphidend inzetten."
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Patrick Smidt : "De roodverkleuring van Phytoseiulus persimilis vertelt ons dat de roofmijt zijn werk doet."

Spidex Vital houdt bij Emsflower 
spint goed onder de duim

Theo Schabbink, bij Emsflower teamleider teelt, is er kort over: in de 
potchrysanten kan spint een behoorlijke lastpost zijn. Voor Emsflower 
was en is dat een uitdaging; het bedrijf heeft elk jaar 20 tot 25 hectare 
van de bijna 80 hectare productieareaal in gebruik voor de herfstteelt van 
potchrysanten. Tien jaar geleden bleken chemische middelen steeds 
minder goed te werken; spint ontwikkelde steeds sneller resistentie tegen 
de middelen. Bovendien stelden en stellen de afnemers van Emsflower - 
grote Duitse supermarktketens en andere ketens overal elders in  
Europa - steeds meer beperkingen aan het gebruik van chemie. Emsflower 
besloot de kaarten op de biologische bestrijding van spint te zetten. 
Spidex van Koppert, de roofmijt Phytoseiulus persimilis, werd dé 
spintbestrijder bij Emsflower.

Cosmetische schade en residu
"Spint is in de potchrysanten voor ons heel lastig", vertelt Theo. "In de 
herfstteelt zien we vaak dat spint op een laat moment in de teelt, vlak voor 
het afleveren, naar boven komt en zich in de bloemen vestigt. Daar richt hij 
cosmetische schade aan en dat maakt het product onverkoopbaar. En een 
chemische bestrijding is dan niet meer mogelijk, want onze afnemers willen 
geen product met het residu van chemische middelen. Vandaar dat de 
roofmijt het voor ons moet doen. Hij krijgt een beetje hulp van Montdo-
Mite, de roofmijt Transeius montdorensis, die we gebruiken tegen trips en 
die ook wel een spintmijt meepakt. Maar Phytoseiulus is ons belangrijkste 
wapen."

Goed georganiseerde werkwijze
Behalve in 2018, toen extreem heet weer een ware explosie van spint 
veroorzaakte, blijkt Spidex de spint er goed onder te houden. Dat is mede te 
danken aan de goed georganiseerde werkwijze van Emsflower. 
Theo: "Wij ontvangen ons stekmateriaal van ons eigen productiebedrijf in 

Tanzania. Daar wordt al biologisch gewerkt. Op de stekplantjes zit geen 
chemisch residu, zodat hier in Emsbüren de biologie altijd meteen kan 
aanslaan. En ook daar gebruiken we Spidex. Een aantal exemplaren van de 
roofmijt komt altijd wel op de stek mee naar Duitsland, zodat we materiaal 
ontvangen dat al behoorlijk is beschermd tegen spint."
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Emsflower in het Duitse Emsbüren werkt in tal van gewassen al jaren met de 
producten van Koppert. Dit voorjaar stapte de onderneming voor de bestrijding van 
spint in de potchrysanten over van Spidex op Spidex Vital. De ervaringen zijn goed.

Theo Schabbink:  
"Als je spint heb, kun je met een 

gerust hart Spidex Vital inzetten."



Het gesprek van de dag in de tuinbouw gaat over gas. Het 
lijkt alleen nog niet door te dringen tot het maatschappelijk 
debat wat de mogelijke gevolgen zijn voor al onze prachtige 
producten die over enkele maanden klaar moeten zijn voor 
verkoop. De discussie over de gevolgen van de gasprijs voor 
de particulier heeft voorlopig nog de overhand.
 
Maar nu? Ik heb geen oplossing. Ook de kosten voor andere 
benodigdheden staan in schril contrast tot de kosten van het 
gas. En als ik nadenk over terugbetaling van bijvoorbeeld 
belasting over gas: het is vast een prachtige maatregel, maar 
hij maakt de exorbitante prijs niet goed. Uiteindelijk komen 
we vanzelf aan bij de échte oplossing van het probleem en 
dat is in zeker opzicht ook de échte oplossing voor het 
stikstofprobleem, namelijk betere prijzen en prijsverdeling 
voor de producent. 

Het is belachelijk dat ik bij een supermarkt of tuincentrum 
voor nog geen twee euro een prachtig plantje in een 12cm 
pot koop. Het is natuurlijk ook bizar dat ik in de supermarkt 
een halve kilo tomaten kan kopen voor nog geen euro. 
Volgens mij moet de discussie aan de achterkant starten 
in plaats van aan de voorkant. Wanneer een eerlijke prijs 
wordt betaald, maakt het veel minder uit wat gas kost. 
Sterker nog: dan kunnen we ook meteen een extra 
duurzaamheidsslag maken, omdat de kosten voor 
biologie en groene middelen ook meteen gedekt zijn.

Het is simpel gezegd en een enorm moeilijke weg om te 
gaan, omdat de markt veel bepaalt. Toch hoop ik voor 
en met u dat deze discussie nu eens echt op tafel komt. 
We hebben het in veel gevallen over gezonde producten. 
Daar hoort een gezonde prijs bij!

Alex van der Heiden

Gezonde prijs 
voor een gezond 
product

column
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De beste manier
Zodra de stekjes beworteld zijn en de bodem na een week bedekt is, 
zet Emsflower Spidex preventief in, met een wekelijkse herhaling. Dat is 
de beste manier, zegt Theo. "We hebben het uitgangsmateriaal dan 
nog dicht bij elkaar staan - op dit bedrijf gaat het dan om ongeveer 
8.000 vierkante meter - en daardoor kun je heel effectief werken. Het is 
ook goedkoper. Stel dat we moeten gaan uitzetten op 20 of 25 
hectare... daar hangt toch een ander prijskaartje aan."
Bij Emsflower komt het gelukkig niet zo ver. Door op tijd in te zetten en 
goed te scouten, zijn drie introducties van Spidex op de stekjes 
voldoende om de spint eronder te houden. 

Fanatieker zoekgedrag
Dit voorjaar stapte Emsflower in overleg met technisch adviseur en 
teamleider gewasbescherming Patrick Smidt van leverancier Van Iperen 
over op het nieuwe product Spidex Vital. Dat product maakt een nog 
betere spintbestrijding mogelijk. Enerzijds doordat de roofmijten op 
een ander menu worden opgekweekt en daardoor in een betere 
conditie bij de klant arriveren, waar zij dan meteen fanatieker naar 
spint gaan zoeken. Anderzijds omdat het generatie-interval van Spidex 
Vital korter is dan van het 'oude' Spidex, waardoor de populatie van 
Phytoseiulus persimilis zich sneller ontwikkelt en zonodig eerder op 
oorlogssterkte is.

"Het product werkt goed"
Bij Emsflower zien ze de werking van Spidex Vital. Het product houdt 
de potchrysanten goed schoon en het resultaat lijkt beter te zijn. 
Patrick Smidt: “Als je spint hebt, kun je Spidex Vital met een gerust hart 
inzetten. Het werkt goed. Dat zien wij ook in bijvoorbeeld de teelt van 
potrozen. En hier bij Emsflower zien we dat Spidex Vital ook de adulten 
van spint opvreet."
Theo Schabbink wijst op nog een voordeel: de roodverkleuring van 
Phytoseiulus persimilis die optreedt als hij spint heeft gevreten. "Het 
bewijst dat hij zijn werk doet. En als wij zelf bij het scouten nog geen 
spint signaleren, laat de roodverkleuring van de roofmijt zien dat er 
ergens altijd toch wel een paar spintmijtjes zit."
Theo Schabbink en Patrick Smidt zijn het erover eens: de komst van 
Spidex Vital is een goede ontwikkeling in de bestrijding van spint.

Alex van der Heiden:  
"Het gesprek van de dag in de 

tuinbouw gaat over gas."
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In anderhalf jaar tijd is de chemie 
nagenoeg verdwenen

Enkele jaren geleden kreeg Dutch Lily Masters meer werk aan de bestrijding 
van luizen. Veel chemische middelen waren weggevallen en de bladluizen 
kwamen vaker en massaler opzetten. "Maar we kregen ook steeds meer last 
van de Japanse bloementrips", vertelt bedrijfsleider Jesper Imanse van de 
vestigingen van Dutch Lily Masters in Lisserbroek en Honselersdijk. "En die 
wil je niet in je gewassen hebben."
Het wegvallen van chemische middelen was een factor in de koerswijziging. 
Jesper: "Er zijn nu minder middelen en ze werken minder goed. Bovendien is 
het in de lelies lastig om het hele gewas en de trips goed te raken als de 
planten - vanaf de zesde week van de teelt – vaak ruim 80 centimeter of 
hoger zijn. Het moest anders."

Elke vestiging een eigen strategie
In overleg met Erik Kamstra en Jonathan Bleeker, beide technisch adviseur 
gewasbescherming bij leverancier Van Iperen, ontwikkelde Dutch Lily 
Masters een geïntegreerde aanpak.
Erik Kamstra: "We zijn begonnen met de biologische bestrijding van trips
in de chrysantenteelt te kopiëren. Dat is met de bestrijder Montdo-Mite,
de roofmijt Transeius montdorensis. Ze wordt bijgevoerd, zodat de 
populatie zich goed ontwikkelt en sterk blijft."
De bestrijder is overal dezelfde, maar in elke vestiging is de aanpak anders. 
Zo werd in Lisserbroek de roofmijt aanvankelijk preventief verblazen, nu 
worden zakjes uitgehangen, waardoor ook op arbeid wordt bespaard. In 
Honselersdijk worden de zakjes uitgehangen als het gewas zo'n dertig 
centimeter hoog is - de roofmijten blijven dan gedurende de rest van de 
teelt uitlopen, waardoor altijd een legertje bestrijders aanwezig is. En in 
Almere en in Rijnsburg start de teelt met een preventieve bespuiting van 
Azatin, waarna Montdo-Mite plus wordt ingezet. Tegen bladluizen zet 
Dutch Lily Masters de bestrijders Aphipar en Aphidend in.

De overstap naar de geïntegreerde gewasbescherming lijkt soms groot te zijn, 
maar blijkt in de praktijk vaak mee te vallen. Dutch Lily Masters kan daarover meepraten. 
Samen met leverancier Van Iperen heeft de onderneming voor elke vestiging een 
toegespitste strategie tegen de Japanse bloementrips (Thrips setosus) en bladluizen 
ontwikkeld. In anderhalf jaar tijd werd de chemie zo goed als uitgebannen.

Jesper Imanse: 
"Voor elke vestiging een eigen 

aanpak, de ene tuin is nou 
eenmaal de andere niet."



Een heel goed resultaat
Jesper Imanse: "We werken nu jaarrond met bestrijders en dat blijkt 
prima te werken, het gaat heel goed. Sinds wij ermee zijn begonnen, 
hebben wij bijvoorbeeld hier in Lisserbroek nauwelijks nog chemie 
nodig gehad. Dat is een heel goed resultaat. In anderhalf jaar heb ik 
hier in Lisserbroek slechts één maal chemisch moeten ingrijpen en dat 
was plaatselijk. Alleen voor dergelijke situaties blijft een effectief 
correctiemiddel een noodzaak."
"Daaruit blijkt de kracht van bestrijders," zegt Jonathan Bleeker.  
"Anders dan chemische middelen zijn de bestrijders 24/7 in het gewas 
aanwezig, de teler heeft veel langer profijt van de inzet. Hij komt  
er verder mee."

De strategie beweegt mee
Veel scouten is volgens Jesper belangrijk, net als het laten 
determineren van spoelmonsters bij Koppert. "Zo weten we wat er in 
de vestigingen en de gewassen aan de hand is en kunnen we de 
strategie daar steeds op afstemmen."
Ook de begeleiding is van belang. "Zeker in het begin is alles nog 
nieuw. Waar moet je op letten? Welke aantallen moet je inzetten? Op 
al dergelijke vragen hebben wij antwoord gekregen. Sparren met Van 
Iperen doen we nog steeds. Op deze wijze beweegt de strategie mee 
met de situatie in de gewassen."

Growing
masterpieces
Dutch Lily Masters is ontstaan in 2020 door de fusie van de 
ondernemingen Imanse, Paauw en Dutch Lilies. De 
onderneming produceert in zes vestigingen: in Lisserbroek, 
Honselersdijk, Rijnsburg en drie in Almere. Bij elkaar gaat het 
om 19 hectare. De zes vestigingen produceren samen twintig 
miljoen takken per jaar. Belangrijke afnemers zijn de 
gerenommeerde bloemenexporteurs (gericht op de 
groothandel) en verschillende supermarktketens in het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Rusland. 
"Growing masterpieces" - Meesterwerken telen - is de slagzin 
die Dutch Lily Masters in de marketingcommunicatie en op 
de website hanteert. Het staat voor de absolute topkwaliteit 
in lelies die de onderneming zijn klanten weet te bieden.

Erik Kamstra (rechts) en 
Jonathan Bleeker begeleiden  

de zes vestigingen van  
Dutch Lily Masters.
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Bij Dutch Lily Masters houdt Montdo-Mite
 de Japanse trips uitstekend onder controle.



In de potplantenteelt worden steeds meer nieuwe soorten trips gevonden. Daarbij is 
Echinotrips een bottleneck. Als hij massaal uitbreekt, moet de teler chemisch 
ingrijpen, waarbij doorgaans alle bestrijders het loodje leggen. Met als resultaat dat 
de teler met lege handen staat tegen alle plaaginsecten en mijten in zijn gewas en 
opnieuw biologische evenwichten moet gaan opbouwen. Een goede biologische 
strategie tegen Echinotrips is daarom hard nodig.

Forse investering
In een onderzoek dat Koppert heeft ondergebracht bij Vertify, een onafhankelijk 
agrarisch onderzoekscentrum, blijkt nu dat het mogelijk is om met bestrijders 
Echinotrips krachtig aan te pakken. "We hebben al veel praktijkproeven uitgevoerd, 
maar daar zijn de omstandigheden minder ideaal voor betrouwbaar wetenschappelijk 
onderzoek", vertelt productspecialist Rianne Lek, die het onderzoek coördineert. 
"Daarom hebben we gekozen voor een forse investering in de potplantenteelt en 
hebben we een grootschalig onderzoek aan Vertify uitbesteed."

Montdo-Mite, Chrysopa en voermijten
Het onderzoek vond plaats in de maanden april tot en met augustus in gaaskooien 
met potanthuriums. Begin mei werd Echinotrips uitgezet op de jonge planten. Rianne 
Lek: "We zagen heel snel een goede bezetting van Echinotrips. Daar waren we blij 
mee, want het maakte de verschillen tussen behandelde en onbehandelde planten 
heel duidelijk. "Op 12 mei gingen de eerste bestrijders het gewas in. Het betrof 
Montdo-Mite (de roofmijt Transeius montdorensis) en Chrysopa-E (eieren van de 
gaasvlieg Chrysoperla carnea). Met Nutari (de voermijt Carpoglyphus lactis) kreeg 
Montdo-Mite een flinke zet in zijn rug. Van beide natuurlijke vijanden werd een 
overkill ingezet. Elke week werden de populaties van de bestrijders aangevuld.
Door steeds een aantal planten af te knippen en de spoelmonsters in het laboratorium 
van Vertify te onderzoeken, ontstond een goed inzicht in de bestrijdende werking.

Buitengewoon sterk effect
Het bestrijdend effect van de twee bestrijders bleek buitengewoon sterk te zijn.  
Want was er op 12 mei nog weinig effect te zien, op 3 juni was het verschil tussen de 

behandelde en de onbehandelde planten al duidelijk zichtbaar. Met name het aantal 
volwassen Echinotripsen was fors teruggedrongen. Bij opvolgende metingen in juni en 
juli waren zelfs nagenoeg geen tripsadulten meer te vinden in het gewas en was het 
aantal tripslarven naar een heel laag niveau teruggedrongen.
Overigens was de gaasvlieg vrijwel niet te zien in de kooien. "Dat is wel begrijpelijk", 
zegt Rianne Lek, "want hij is vooral 's nachts actief. Daarnaast is hij kannibalistisch  
en bouwt hij niet echt een populatie op; daar heeft de bestrijder enorm veel 
plaaginsecten voor nodig, die aantallen vind je doorgaans niet in de gewassen.  
Toch leveren de larven van de gaasvlieg heel goed werk af. Uit de gegevens blijkt  
dat zij de adulten en de larven van echinotrips sterk terugdringen."

Enthousiaste reacties
De belangstelling van potplantentelers voor het onderzoek was en is groot.  
Enkele anthuriumtelers en distributeurs van Koppert hebben de proef bezichtigd,  
hun reacties zijn heel duidelijk. "De telers reageren heel enthousiast en willen graag  
dat we ook onderzoeken of pepertrips op dezelfde manier kan worden bestreden.  
Daar gaan we uiteraard naar kijken, maar eerst gaan we een goed en actueel 
praktijkadvies voor de bestrijding van echinotrips op papier zetten", aldus Rianne.

Potplantentelers zullen het nieuws met blijdschap waarderen: er zijn nieuwe 
aanknopingspunten om Echinotrips aan te pakken. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek  
in opdracht van Koppert. "Dat onderzoek is een investering in de toekomst van  
de potplantenteelt én een doorbraak", zegt productspecialist Rianne Lek.

Doorbraak tegen Echinotrips: 
onderzoek Koppert laat 
heel sterke resultaten zien
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Rianne Lek (links) en haar collega Charlotte Grootscholten in de onderzoeksafdeling van Vertify in Naaldwijk.  
"Telers zijn enthousiast over de onderzoeksresultaten", aldus Rianne.

Eén van de kooien met potanthuriums bij onafhankelijk onderzoekscentrum Vertify 
in Naaldwijk. Een aantal planten is afgeknipt voor het onderzoek aan spoelmonsters.

"Het onderzoek is een investering in de toekomst van de potplantenteelt én een doorbraak."
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Bladluizen en wolluizen zijn moeilijk te bestrijden. Ze zijn een steeds 
groter probleem in gewassen waarin de haarden explosief kunnen 
groeien. De natuurlijke vijand van bladluis, wolluis en Echinotrips is 
de gaasvlieg Chrysoperla carnea. 
Door gebruik te maken van een vroeger stadium van de gaasvlieg 
– het eistadium in plaats van het eerder gebruikte larvenstadium - 
kunnen telers de haarden van bladluizen, wolluizen en echinotrips nu 
effectiever en economischer aanpakken. Dat eistadium van de gaasvlieg 
is sinds dit voorjaar op de markt: het product Chrysopa-E van Koppert.

Geen populatieopbouw, wel een 'knockdowneffect'
Productspecialist Rianne Lek: "In onze proeven in kooitjes zien we dat 
de plaag wordt opgevreten. In kooiproeven op teeltbedrijven zien we 
hetzelfde effect. Belangrijk voor telers is te weten dat ze geen adulten 
in hun gewas zullen tegenkomen. Want om volwassen te worden, heeft 
een gaasvlieglarve bijvoorbeeld tenminste 300 bladluizen nodig. Zo 
extreem hoog is de druk in een kas nooit. Omdat de gaasvlieglarve 's 
nachts actief is en overdag wegkruipt, is het lastig het insect terug te 
vinden, maar de larven gaan aan het werk en er is een 
'knockdowneffect' op luishaarden."
Het wekelijks volvelds inzetten van Chrysopa-E houdt de druk van 
bladluizen, wolluis en Echinotrips goed onder controle. "De teler houdt 

met deze werkwijze de plaagdruk laag", aldus Rianne.
De eieren van de gaasvlieg kunnen gemengd met roofmijten mee 
worden verblazen. Dat geeft een heel goede verdeling over het gewas 
en bespaart uiteraard op de arbeidskosten.

Biologisch systeem
Koppert produceert Chrysopa-E tegen een aantrekkelijk tarief, 
waardoor de teler meer bestrijders goedkoper kan inzetten. Dat 
resulteert in een betere plaagbestrijding en een groter rendement op 
de investering. Dankzij de lage kosten is Chrysopa-E ook geschikt voor 
een langdurig preventief gebruik, waardoor de teler veel minder vaak 
hoeft uit te wijken naar chemische correcties die zijn biologische 
systeem verstoren. Zodoende wint niet alleen de bestrijding van 
bladluizen, wolluizen en Echinotrips aan kracht, maar heeft het hele 
biologische systeem baat bij Chrysopa-E.

Duurzame keten
Koppert levert eieren in een canister van 90 ml met 100.000 eieren.
Dit maakt het transportvolume veel kleiner, met als gevolg een 
leveringsketen die veel duurzamer is.

Het afgelopen voorjaar bracht Koppert Chrysopa-E op de markt. 
Met dit nieuwe product tegen bladluizen, de wolluis en Echinotrips kan  
de teler de plaagdruk in zijn gewas laag houden. Daarnaast geeft het  
product op bladluishaarden een heel mooi 'knockdowneffect'.

Chrysopa-E sterk tegen 
   bladluis, wolluis en echinotrips 

Chrysopa-E is effectiever tegen bladluizen, wolluizen en Echinotrips, het product is goedkoper en het versterkt het hele biologische systeem.

Wilt u meer weten van Chrysopa-E? Neem dan contact op  
met uw consultant bij Koppert of één van onze distributeurs. 
Hij of zij zal u graag verder informeren.
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Rick van der Pas: "De teler kan voor maatwerk kiezen en zijn gewasbescherming verfijnen en versterken."

Horiver uitgebreid:  
   "Voor elke plaag de beste vangplaat"

Al decennia lang zijn Horiver vangplaten van Koppert in de bedekte 
tuinbouw de standaard voor het monitoren en eventueel wegvangen 
van plaaginsecten. Dat is niet verwonderlijk: de Horiver vangplaten 
zijn allround en elke teler in elk gewas kan ermee werken. Niet voor 
niets zijn ze uitgegroeid tot het paradepaardje van Koppert.
Maar een jaar geleden werd het al aangekondigd: MTA, de afdeling 
Monitoring Traps and Application Technologies, gaat de teler nieuwe 
producten aanbieden. Daaronder nieuwe en soms specialistische 
vangplaten (voor slechts één plaag bedoeld) en Rollertraps, maar ook 
lokstoffen, vallen en feromonen. 
Inmiddels is het assortiment vangplaten en Rollertraps fors 
uitgebreid en aan de markt gepresenteerd. Rick van der Pas, sales 
manager bij MTA: "Vroeger waren er gele, blauwe en zwarte 
vangplaten. Nu zijn er meer kleuren en ook meer maten. Ook kan de 
klant, naast Horiver, nog een andere natte vangkaart kiezen, Horiver 
Wet, met een kleverige lijm, en Horiver Dry, dit zijn droge vangplaten 
die niet aan de handen kleven. Daarnaast hebben we Horiver Disc, 
ronde vangplaten die de teler in de pot kan leggen, en Horiver Delta, 
een gerilde vangplaat die gevouwen kan worden voor gebruik als 
Deltatrap."

De beste kwaliteit
Koppert heeft alle nieuwe vangplaten onder de merknaam Horiver op 
de markt gebracht. "Horiver is nu eenmaal een begrip", zegt Rick. "Al 
tientallen jaren staat die naam voor de beste kwaliteit die er te krijgen 
is. Omdat we de nieuwe producten dezelfde kwaliteit meegeven, is het 
logisch hen onder de familienaam Horiver aan te bieden."
Ook het aantal Rollertraps is uitgebreid. Zij zijn er nu in de kleuren geel, 

blauw, zwart, rood, wit en transparant, deze laatste specifiek voor 
gebruik in gewassen waarin bijvoorbeeld voldoende lichtinval een 
belangrijk teeltcriterium is.

Gewasbescherming nauwkeuriger
De nieuwe kleuren maken het mogelijk specifieke insecten weg te 
vangen en dus te bestrijden. Zo helpt de rode Horiver vangplaat bij het 
monitoren en wegvangen van het fruitvliegje Drosophila suzuki en 
pakt de witte kaart wantsen aan. Ondertussen werkt MTA aan nog 
meer nieuwe vangplaten voor specifieke plagen.
Rick van der Pas: "Zo kan de teler zijn gewasbescherming nauwkeuriger 
inrichten op de plagen waar hij last van heeft. De consultants van 
Koppert kunnen hem daarbij uiteraard adviseren."

Voor elke plaag de beste vangplaat
Het is volgens Rick een luxe voor de teler dat hij uit veel meer specifieke 
vangplaten kan kiezen. "De teler kan voor maatwerk kiezen en zijn 
gewasbescherming verfijnen. Niet alleen met macro- en micro-
organismen kan hij zijn gewasbescherming versterken, met generieke 
èn specifieke vangplaten en Rollertraps kan hij dat ook doen. Voor elk 
wat wils, voor elke plaag de beste vangplaat. Dat is de sprong vooruit 
die wij nu maken."

Als Koppert de markt meer keus en maatwerk in Horiver vangplaten en Rollertraps 
aanbiedt, kunnen telers hun gewasbescherming verfijnen en versterken. Aan die 
ambitie heeft Koppert de afgelopen jaren hard gewerkt. In september werd aan de 
range producten een aantal nieuwe vangkaarten toegevoegd.
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Name Product Colours Target pests Sizes Type of glue Characteristics

Horiver

Yellow

Blue

Black

Whitefly / Thrips /
Leaf miner

Thrips

Tuta absoluta

10x25 cm; 20x25 cm; 25x40 cm

10x25 cm; 20x25 cm; 25x40 cm

25x40 cm

Wet

Wet

Wet

Grid for easier counting (10x25cm)
Cutout for easy and quick application (10x25cm)
Corner cut for easy separation of individual cards (10x25cm)

Yellow: works excellent on whitefly, thrips and leaf miner (allrounder)
Blue: perfect trap for thrips (no contamination with other pests)
Black: ideal for trapping Tuta absoluta adults

Proven and reliable image

Material

Pests

Various

Horiver Wet

Yellow

Blue

Black

Red

White

Whitefly

Thrips

Tuta

Drosophila suzukii 

Bugs

10x20 cm; 10x25 cm; 20x25 cm; 
20x40 cm

10x20 cm; 10x25 cm; 20x40 cm

20x40 cm

10x25 cm; 20x25 cm

10x20 cm; 20x40 cm

Wet

Wet

Wet

Wet

Wet

Ultra tacky glue provides large sticky surface and capturing capacity

Yellow: efficacy on whitefly above average

Material

Pests

Horiver Dry

Yellow

Blue

White

Nesidiocoris tenuis 

Thrips

Bugs

10x25 cm; 20x25 cm; 20x40 cm

10x25 cm; 20x25 cm; 20x40 cm

10x25 cm; 20x25 cm; 20x40 cm

Dry

Dry

Dry

No staining of the glue (on crop and hands)

Yellow: extremely attractive to Nesidiocorus
White: effective against bugs

Material

Pests

Horiver Disc

Yellow Root aphids / 
fungus gnats

Thrips

Ø 18 cm Dry Two attachment points for drip irrigation
Fits around plant stem 

Root aphids, fungus gnats and thrips

Material

Pests

Horiver Delta

Yellow Male butterflies/moths 
and male mealybugs

20x40 cm Dry Trap can easily be folded into a Delta trap - large catching surface
To be combined with species specific pheromone

Material

Monitoren en 
wegvangen
Monitoren is de basis onder de geïntegreerde of biologische 
gewasbescherming. Een teler moet weten wat er in zijn 
gewas speelt. Welke plaaginsecten zijn er, hoe ontwikkelen 
hun populaties zich, hoe groot is hun druk op de 
gewasgezondheid? Des te eerder een teler een plaag 
detecteert en weet hoe groot het gevaar is, des te 
gemakkelijker kan hij - op tijd - daarop inspelen met 
bestrijders of andere maatregelen. Vangplaten helpen hem 
vooral bij het monitoren van een plaag, Rollertraps vangen 
bij een beginnende plaag de eerste plaaginsecten weg.

"Het is een luxe voor de teler dat hij uit veel meer specifieke 
vangplaten kan kiezen. Dat is een grote sprong vooruit."

De overzichtsposter met alle vandaag de dag beschikbare vangkaarten. Elke teler kan de 
kaart kiezen - in kleur, formaat en vorm - die zijn gewasbescherming het beste ondersteunt.
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           Monique Toussain ging van de wijn en de whisky naar het groenere Koppert.  
"We werken aan maximaal geoptimaliseerde processen. Daar heeft de klant het voordeel van."

Logistiek en commercie 
   komen samen

Ze wist helemaal niets van de biologische gewasbescherming en 
duurzaam telen, maar daar komt nu in rap tempo verandering in.  
Begin september kwam Monique Toussain over van Gall & Gall naar 
Koppert Nederland. Een gedurfde stap naar een heel andere omgeving 
dan die van de internationale retailgrootmacht Ahold Delhaize, waar  
Gall & Gall deel van uitmaakt.

Een inspirerende omgeving
Bij Gall & Gall was zij aanvankelijk werkzaam in een commerciële functie, 
maar zij kreeg elf jaar geleden de kans om over te stappen naar een 
logistieke functie. "Ik heb er met heel veel plezier gewerkt. Gall & Gall is net 
als Koppert een onderneming met een plezierige en vriendelijke cultuur. 
Toch wilde ik, met mijn 45 jaar, nog een keer veranderen van werkomgeving. 
Vanuit een persoonlijke drive wilde ik het liefst naar een onderneming die 
groener voor de wereld is. Dat is Koppert geworden."
Het verbaasde Monique bij Koppert te zien wat er allemaal kan als het gaat 
om de biologische gewasbescherming en duurzaam telen en hoe snel de 
vernieuwing gaat. "Het is wel duidelijk dat het grote publiek geen weet 
heeft van wat erbij komt kijken en wat allemaal al mogelijk is. Dat was ook 
voor mij een eye opener; regelmatig sta ik verbaasd. Koppert is een heel 
inspirerende omgeving."

Nog meer bruggen bouwen
Koppert Nederland maakt nu gebruik van de logistieke diensten van 
moederbedrijf Koppert BV, tevens de leverancier vrijwel alle producten die 
Koppert Nederland vermarkt. Een voorstel om deze logistiek onderdeel te 
maken van de volledige supply chain binnen Koppert Nederland ligt nu ter 
goedkeuring bij de Ondernemingsraad.
Het is volgens Monique een essentiële stap om alle processen binnen 
Koppert Nederland goed uit te kunnen voeren. Zij wil dat de teams van de 
verschillende logistieke processen binnen Koppert Nederland nog beter 
gaan samenwerken, ook met andere afdelingen zoals commercie en de 
binnendienst. "Er moeten nog meer bruggen worden gebouwd. 
De afgelopen jaren is al veel vooruitgang geboekt, maar het kan altijd nog 

beter. Het moet ook altijd beter, de markt vraagt nu eenmaal naar een 
foutloos product. Dat geldt voor de productkwaliteit, maar net zo goed 
voor het proces van bestellingen, voorraadbeheer en uitleveren."

Van goed naar beter naar best
Daarom werkt zij ook aan nog meer contact tussen Koppert Nederland en 
de moederorganisatie Koppert BV. Als gezegd worden ook de consultants 
van Koppert Nederland - de commercie dus - in de veranderingen 
betrokken; zij zijn belangrijk bij het opstellen van de prognoses voor de 
productie. Meer efficiency in het uitleveren (lees: minder te rijden 
kilometers) krijgt ook veel aandacht.
Monique: "Bij Gall & Gall heb ik overigens hetzelfde veranderingsproces 
meegemaakt. Ook daar zouden zonder een koerswijziging, de verschillende 
afdelingen eilandjes zijn gebleven. Ze wisten wel samen te werken, maar 
waren te weinig van elkaars activiteiten op de hoogte, waardoor kansen op 
verbetering onbenut bleven."
De verbinding tussen de afdelingen bij Koppert Nederland mag dus volgens 
Monique nog sterker zijn. Dat betekent dat waar we nu apart van elkaar en 
in overleg met elkaar werken, de afdelingen gaan samenvoegen naar één 
organisatie. "Het ging goed, het ging beter, nu willen we naar best. Dat 
moet ons succes zijn. En het geheim daarachter is altijd en overal de 
samenwerking. Als mensen elkaar weten te vinden, verloopt alles beter."

Perfectie in de hele operatie
Uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat de klant nog beter wordt bediend en 
dat het almaar groeiende Koppert haar nummer 1 positie in kwaliteit  
en service behoudt. "De kwaliteit van de producten moet altijd goed zijn, 
dagtekorten willen we waar mogelijk uitsluiten, de leveringen moeten op 
tijd zijn en aan onze service mag niets mankeren. Kortom: zoveel mogelijk 
perfectie in de hele operatie. Daar heeft de klant het voordeel en het  
plezier van, en wij ook, want wat we doen, doen we uiteindelijk allemaal 
voor de klant."
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Goed, beter, best. Dat is het doel dat manager operations Monique Toussain 
voor ogen heeft. Haar taak: binnen het nieuwe Koppert Nederland het order- 
en logistieke proces foutloos te laten verlopen, waarbij samenwerking tussen 
de verschillende afdelingen essentieel is. Zodat de klant nog beter wordt 
bediend. "Het geheim van het succes zit 'm altijd in het samenwerken."



Kopperts EcoCooler 
koelbox: minder afval, 
minder vervuiling
Als het gaat om productie, logistiek en expeditie is vergroening een steeds belangrijker doel van 
Koppert. Om die reden werkt de onderneming onder meer aan verpakkingen die minder impact 
op het milieu hebben. Uiteindelijk doel is om in 2030 afvalvrij te produceren.
Een ander voorbeeld is de EcoCooler, de nieuwe en milieuvriendelijke koelbox voor het vervoer 
van bestrijders en micro-organismen. Hij wordt gemaakt van uitsluitend biobased en 
hernieuwbare materialen en is volledig recyclebaar. De EcoCooler komt er in vijf verschillende 
maten. Ze zijn ontwikkeld in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties op het vlak van het terugdringen van afval en vervuiling.Koppert wil dat in 
Nederland midden volgend jaar alle 'traditionele' koelboxen door de EcoCooler zijn vervangen.

Koppert in tuinbouwpodcast: Maak op    
      tijd vlieguren met de biologie

Telers die nog kiezen voor gangbaar telen met de chemische gewasbescherming 
doen er goed aan ervaring met de biologische gewasbescherming op te gaan 
doen. Die ervaring voorkomt dat zij met hun rug tegen de muur komen te staan 
nu steeds meer chemische middelen van de markt worden gehaald.

Dat advies gaf Arno van der Zwan, accountmanager bij Koppert, in een 
uitzending van Paprika Tasty Radio. In de uitzending, voorafgaand 
aan Greentech 2021, kon hij de leidende rol van Koppert uiteenzetten.  
Onder meer de nieuwste producten, het belang van Kopperts grote 
R&D-afdeling, de centrale rol van de consultants en de nieuwe en 
grotendeels circulaire nestkast passeerden de revue.
Aandacht was er ook voor het almaar schralere pakket chemische 
middelen. "Hier en daar zijn er nog telers die de overstap naar de 
geïntegreerde gewasbescherming tot op het laatste moment uitstellen", 
aldus Arno.

Vlieguren maken
Dat is niet zonder risico, want de komende jaren zullen nog veel meer 
middelen van de markt verdwijnen. Dat kan ertoe leiden dat een teler die 
nog steeds gangbaar teelt snel en noodgedwongen naar de biologie moet 
overstappen als de chemie hem geen oplossingen meer biedt. "Maar dan 
heeft hij geen enkele ervaring met de biologische gewasbescherming. En 
dat is toch een techniek die een teler in de vingers moet zien te krijgen. 
Ervaring opdoen - vlieguren maken - is dus altijd belangrijk."

Luister met deze QR-code het gehele fragment met Arno van der Zwan op 
Paprika Tasty Radio terug:
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Partners with Nature
Koppert Biological Systems wil de gezondheid van mens en 
aarde verbeteren. In samenwerking met de natuur maken 
wij de landbouw gezonder, veiliger en productiever. We 
bieden een geïntegreerd systeem van specialistische kennis 
en natuurlijke, veilige oplossingen die de gezondheid, 
weerbaarheid en productiviteit van gewassen verbeteren.

Overname van artikelen uit dit blad is toegestaan na 
overleg  met Koppert B.V. Biojournaal wordt met veel zorg 
samengesteld. Niettemin aanvaardt Koppert B.V. geen 
aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden. Als u niet 
op de verzendlijst voorkomt en Biojournaal voortaan 
graag ontvangt, kunt u contact opnemen met Koppert. 

Ook kunt u zich aanmelden voor onze 
E-mailnieuwsbrief Biojournaal digitaal via de 
button op onze homepage.

Wilt u reageren? 
Schrijf dan naar communicatie@koppert.nl

Veilingweg 14, Postbus 155
2650 AD Berkel en Rodenrijs
Telefoon 010 514 04 44
Fax 010 511 52 03

www.koppert.nlPR
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Koppert werkt aan   
    verschillende VN-doelstellingen

Met het verduurzamen van teelten en van de eigen producten en productieprocessen draagt 
Koppert bij aan meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, zoals 
Geen honger in 2030, Industrie, innovatie en infrastructuur, Verantwoorde consumptie en 
productie, en Leven op het land. Daarmee is Koppert een ‘Partner voor de Doelen’ geworden.

De VN heeft 29 september uitgeroepen tot Internationale 
dag van bewustzijn rond voedselverspilling en afval,  
en onderstreept daarmee de essentiële rol die 
voedselproductie speelt voor voedselveiligheid  
en voeding. Dit draagt bij aan het realiseren van 
Duurzaam Ontwikkelingsdoel nummer 2 (Geen 
honger) en helpt in de strijd tegen klimaatverandering. 
Wereldwijd gaat meer dan 14% van al het geproduceerde 
voedsel verloren tussen oogst en winkel. Ook op het 
niveau van retail en consument worden grote 
hoeveelheden verspild; in het geval van groenten  
en fruit meer dan 20%. Bij Koppert zijn wij ons zeer 
bewust van deze verliezen en dragen we sterk bij  
aan duurzame teeltpraktijken. Ron Delissen, Groente 
Consultant, weet goed te verwoorden hoe hij de rol 
van onze onderneming ziet. "Als we het hebben over 
voedselverspilling zijn we als consumenten allemaal 
zowel deel van het probleem als deel van de oplossing. 
Werken bij Koppert stelt ons in staat al in een eerdere 
fase bij te dragen aan die oplossing. Met ons werk 
staan we namelijk helemaal vooraan in de 
voedselproductieketen en kunnen we telers adviseren 
over duurzamer telen.

"Met onze natuurlijke oplossingen bieden we telers zowel 
preventieve als curatieve opties, bevorderen we de 

algemene gezondheid van de plant en stimuleren we 
bovendien een holistische benadering. NatuGro is hier 
een goed voorbeeld van. Verder verbeteren we de 
efficiency en helpen we telers het maximale uit hun 
gewassen te halen met evenveel of zelfs minder 
middelen. Denk maar aan de nuttige mijten en andere 
insecten, microbials en natuurlijke bestuiving en de 
positieve impact daarvan op weerbaar telen. Zo kunnen 
telers groenten en fruit van topkwaliteit produceren dat 
langer goed blijft en langer houdbaar is, en gaat minder 
voedsel verloren voordat het aankomt bij de consument."

Verbeterde technologieën en innovatie
 "Onze scouting- en uitzettechnieken, en natuurlijk het 
delen van kennis en advies, dragen ook krachtig bij aan 
het versterken en verduurzamen van de voedselproductie. 
Wij blijven ontwikkelen, verbeteren en aanpassen wat de 
markt nodig heeft en waar deze naar vraagt. Koppert 
pakt het probleem van afval en verspilling breed aan: we 
verminderen afval in het algemeen door recyclebare 
verpakkingen te gebruiken, beperken ons watergebruik, 
installeren zonnepanelen, rijden in elektrische voertuigen 
en verminderen het aantal afgelegde kilometers. Dit alles 
maakt deel uit van onze inspanning om ook onze CO2-
voetafdruk te verkleinen." somt Ron op.

International Day of Awareness 
of Food Loss and Waste Reduction
September 29

Ron Delissen:  
"Koppert staat vooraan in de 

voedselproductieketen."


