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Innovatieprogramma

New business met plantenstoffen uit de 

tuinbouw



Partners

• Greenport Noord Nederland i.o.
• Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
• Royal FloraHolland
• Kennisinstellingen WUR, Universiteit Leiden
• Kenniscentrum Plantenstoffen
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Ambitie

Realisatie van nieuwe verdienmodellen met 
plantenstoffen voor 4 doelmarkten: 

• Gezondheid en welbevinden
• Cosmetica
• Food 
• Agrochemie



Achtergrond gewasbescherming

 Resistentie is de regel 

&

 Vatbaarheid is de uitzondering 

 Resistentie soms veroorzaakt door plantenstoffen die de 
plant zelf maakt
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Tuinbouwteelt

• Marktvraag duurzame en 
groene gewasbescherming

• Plantenstoffen voor groene 
gewasbescherming

• Uit reststromen of speciaal 
geteeld

Nieuwe teelten voor groene gewasbescherming

Marktvraag



Doel

 Nieuw verdienmodel sierteelt

 Mes snijdt voor sierteelt aan 2 kanten: 

● nieuwe Product Markt Combinatie

én 

● aanvulling middelenpakket
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Aanpak

Stap 1: literatuurstudie naar plantengeslachten en 
plantensoorten waarvan werking tegen schimmels en/of 
insecten is gerapporteerd

Stap 2: verwante gewassen gezocht binnen het aanbod 
Royal FloraHolland
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Aanpak 2

Stap 3: Opkweek plantmateriaal bij aanvoerders van RFH, 
relaties WUR en Extractenbibliotheek: 20 gewassen

Stap 4: 50 extracten gemaakt (drogen, malen, oplossen in 
alcohol)

Stap 5: Testen extracten tegen trips, luis, spint, meeldauw 
en botrytis (top-5 ziekten en plagen in de sierteelt)
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Resultaten eind 2016

 Tegen elke ziekte en plaag zijn minimaal 3 extracten 
gevonden, met een werking tussen de 50 en 75% van de 
chemische benchmark

 NB dit zijn nog ruwe extracten, waar nog van alles aan 
geoptimaliseerd kan worden

 Verkennende gesprekken met gewasbeschermingsfirma’s 
en andere deskundigen (zoals LTO) wijzen op grote 
interesse

 Telers (leden RFH) zijn zeer geïnteresseerd

 Consortium gevormd voor PPS 2017-2018
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Consortiumpartners PPS 2017 - 2018
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Royal FloraHolland Gebroeders Nederpel Potplanten

Kenniscentrum  Plantenstoffen Gova B.V.

Vereniging Artemis Lilies of Life 

Wageningen UR Vireo

Surfaplus B.V Kwekerij Brouwer

Rabobank Westland Akerboom Freesia

SpecialPlantZundert B.V.



Stand van zaken

 Voor Trips en Meeldauw vaststellen werkzame stoffen 
dmv fractioneren: “uit elkaar trekken” van het extract en 
per fractie nagaan of daar de werkzame moleculen in 
zitten

 Daarvoor moeten aangepaste “bio-assays” ontwikkeld 
worden: eerder gebruikte testmethoden kosten teveel 
spuitvloeistof
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Geplande activiteiten

 Bedrijfseconomisch perspectief, onder meer op basis van 
de extractiemethode.

 Optimalisatie van de formulering tot een 
gewasbeschermingsmiddel: denk bijvoorbeeld aan 
hulpstoffen als uitvloeiers, verdampingremmers etc.

 Nagaan van de mate waarin de genetica en de 
teeltmethoden van invloed zijn op de gehalten bio-
actieve stoffen.
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Stap naar de markt (2018 e.v.)

 Registratie als gewasbeschermingsmiddel

● Deugdelijkheid, humane toxiciteit en ecotoxiciteit

● Overlaten aan een professioneel 
(gewasbeschermingsmiddelen) bedrijf? Afhankelijk 
van het businessmodel.

 Kan flink aantal jaar duren 

 Mogelijk eenvoudiger en korter traject indien “green 
deal” voor groene gewasbescherming blijft
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Perspectief Bloembollen

 Als deze aanpak werkt, is het ook interessant voor het 
bollenvak:

● Bolgewassen bevatten veel interessante 
inhoudsstoffen

● Bollen hebben – net zoals glastuinbouwgewassen -
te maken met een krimpend pakket aan 
gewasbeschermingsmiddelen
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Vragen
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