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Projectpartners

• Treeport Zundert

• Groene link

• Van Hall Larenstein

• CLM• CLM

• Delphy

• GroeiBalans Teelt & Onderzoek



Functionele Agrobiodiversiteit in de 

Boomteelt

• Deelproject Koepelproject plantgezondheid LTO

• Doel:

– Stimuleren (spontaan) natuurlijke vijanden 

– Bewust gebruik van chemische – Bewust gebruik van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen

– Herkennen plaaginsecten

– Herkennen natuurlijke vijanden

• Praktijkproeven op 7 verschillende bedrijven die 

lid van Treeport Zundert zijn



Probleemstelling

• Steeds verdere beperking middelenpakket

• Oplossingen:

• Plantversterkers

• Natuurlijke vijanden• Natuurlijke vijanden



Programma
• In natuur veel spontaan voorkomende 

natuurlijke vijanden

• Stimuleren via Functionele Agro

BiodiversiteitBiodiversiteit

• Stimuleren door juiste middelenkeuze

• Ervaringen Zundert

• Ervaringen elders in de boomkwekerij



FABB

• 2015-2016

• Tellingen begin 2017



Stimuleringsmaatregelen





Effect middelen op natuurlijke 

vijanden



Lieveheersbeestjes



Natuurlijke vijanden

– Er zijn er veel meer…

– Helpen plagen onder controle te houden

– Kun je ze stimuleren?



Zaaien bloemenmengsels

– Kwekers zaaien bloemenmengsels

– Waarnemingen gedaan door Delphy

• Verschil in beukenbladluisaantasting op 1 m 

naast bloemenstrook, 5 meter en 20 meter?

– Tevens communicatie-activiteiten



Eénjarig zaadmengsel

• 26 soorten

• 20 kg/ha

• Half mei - half juni

• 15-18 °C

• Beetje regen• Beetje regen



augustus



Insecten

– Waargenomen augustus + oktober:

• Diverse honingbijen

• Veel zweefvliegen waaronder soorten 

waarvan larven luis eten

• Enkele Lieveheersbeestjes

• Ook beukenbladluis

– Vervolg voorjaar 2017



Samenvattend

• Bloemenmengsel Zundert

– Nog geen conclusies te trekken over effect

– Waarnemingen 2017

– Zundert is al veel biodiversiteit

– Voordelen / nadelen t.o.v. bestaande groenbemesters?

– Belangrijk veilige middelenkeuze voor natuurlijke vijanden– Belangrijk veilige middelenkeuze voor natuurlijke vijanden

• Belangrijk les uit project Blij met de bij

– Overal veel aandacht voor bloemenmengsels

– Boomkwekerij minstens zo belangrijk: jaarrond voedsel en 

onderdak


