
    

 

Deelnemers gezocht voor de ‘Nationale 

proeftuin gewasbescherming’! 

Gewasbescherming staat sterk in de schijnwerpers. Zowel nationaal als internationaal worden visies, 

notities en actieplannen gepubliceerd. Het onlangs gepubliceerde ‘Uitvoeringsprogramma 

Toekomstvisie Duurzame Gewasbescherming 2030’ geeft in Nederland de richting aan voor de 

komende jaren: inzet op omslag naar weerbare teeltsystemen, waarin gewassen uit zichzelf tegen 

een stootje kunnen, en fors minder behoefte hebben aan gewasbeschermingsmiddelen. Een flinke 

uitdaging omdat deze weerbare teeltsystemen nog deels (door)ontwikkeld moeten worden. 

In het kader van het H2020 IPMWORKS project bouwen Delphy en WUR, samen met hun Europese 

collega’s, aan een Europees netwerk van telers en adviseurs die deze uitdaging aangaan. In 

Nederland worden 2 telersgroepen gestart waarmee gewerkt wordt aan geïntegreerde 

gewasbeschermingsstrategieën, die minder afhankelijk zijn van de inzet van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen. De groepen gaan aan de slag in de praktijk en onder begeleiding van 

specialisten van Delphy en WUR.  Voor deze groepen zoeken we enthousiaste akkerbouwers en 

vollegrondsgroentetelers. De groepen zijn gepland op de centrale zeeklei en het zuidoostelijk 

zandgebied.  

Als deelnemer van de groep krijgt u intensieve begeleiding tijdens de verandering naar een duurzame 

bedrijfsvoering op het gebied van gewasbescherming. U deelt uw ervaringen en voortgang met 

andere deelnemers in de groep. Daarnaast staat u open om uw verhaal te delen met collega’s buiten 

de groep en met collega’s in de andere deelnemende landen. Zo kunt ook u laten zien dat IPM werkt! 

De ideale deelnemer: 

▪ Gangbaar akkerbouw- en/of vollegrondsgroente bedrijf  

▪ Centrale zeeklei of zuidoostelijk zandgebied 

▪ Innovatief, vooruitstrevende blik 

▪ Actief bezig met duurzame gewasbescherming 

▪ Bereid kennis en ervaringen te delen met andere telers in de hub  

▪ Voorbeeldfunctie willen vervullen, optreden als demo bedrijf voor andere telers 

▪ Bereid zich actief en enthousiast in te zetten gedurende de komende 3 jaar 

▪ Geïnteresseerd in weerbare teeltsystemen, een slim bouwplan, resistente rassen, gebruik van 
BOS’en, een gezonde bodem, precisielandbouw, mechanische onkruidbeheersing, landbouw 
en natuur verbinden, effectieve beheersing ziekten en plagen en emissiearme systemen 

 

Voordelen deelname: 

Begeleiding door specialisten van WUR en Delphy, samen werken aan duurzame gewasbescherming, 

een voorbeeld zijn voor collega’s, ervaringen en kennis met collega’s in Nederland en andere 

deelnemende landen.  

Heeft u interesseren en herkent u zich in het bovenstaande profiel? Laat het ons dan weten! We 

nemen dan contact met u op voor nadere toelichting en vragen. Contact: l.mencke@delphy.nl, 

geert.kessel@wur.nl 
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