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IPMWORKS bestaat één jaar

IPMWORKS, dat wordt gesteund door het Europese H2020-programma, is een netwerk van 
landbouwers en adviseurs die samenwerken om aan te tonen dat het mogelijk is om het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen in alle Europese landbouwsectoren te verminderen. Het 
netwerk bestaat uit hubs van 10-15 landbouwbedrijven in een bepaalde regio. Elke hub wordt 
geleid door een "hub-coach", een adviseur die boeren helpt bij het uitwisselen van kennis over 
methoden voor geïntegreerde gewasbescherming,  om onkruiden, ziekten en plagen te 
bestrijden en zo ondernemers te helpen om een visie op geïntegreerde bestrijding (Integrated
Pest Management, IPM) te ontwikkelen en te implementeren. 

Hub-coaches organiseren ook demonstratie-evenementen, gebaseerd op de praktische 
ervaringen van ondernemers en succesverhalen van geïntegreerde gewasbescherming in het 
netwerk. Deze ondernemers tonen aan dat IPM efficiënt en kosteneffectief is en het mogelijk 
maakt de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, de productiviteit te 
behouden en uiteindelijk de economische winstgevendheid op bedrijfsniveau te verhogen. 

Een jaar na de start van het H2020-project zijn er nu 22 hubs geïnstalleerd in 14 Europese 
landen, waarbij ongeveer 250 ondernemers betrokken zijn. IPMWORKS coördineert ook vijf 
nationale netwerken van bedrijven, in Frankrijk (DEPHY), het VK (LEAF), Duitsland (DIPS), 
Nederland (GROEN) en Zwitserland (PESTIRED). IPMWORKS promoot het gebruik van het IPM 
Decisions platform, dat vanaf begin 2022 een gemakkelijke toegang biedt tot een reeks van 
beslissingsondersteunende systemen voor onkruiden, ziekten en plagen: 
https://www.ipmdecisions.net/platform/ . 

IPMWORKS organiseert demo-evenementen voor landbouwers en adviseurs. Bezoek de 
IPMWORKS website (https://ipmworks.net), om te weten waar de dichtstbijzijnde demo 
bedrijven zijn, en het portaal dat reclame maakt voor demo evenementen (https://nefertiti-
h2020.eu/NefertitiPortal/#!/app-h/networks). 

Misschien is er een IPMWORKS-demo-evenement bij u in de buurt gepland. IPMWORKS-
ondernemers en hub-coaches zullen u daar graag ontmoeten, om te laten zien hoe ze 
geïntegreerde gewasbescherming toepassen en om met u te bespreken hoe IPM kan worden 
aangepast aan lokale omstandigheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Project Coördinator

Harm Brinks, Delphy
h.brinks@delphy.nl

https://www.ipmdecisions.net/platform/

