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PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid

▪ Algemeen, ambitie, kennislijnen

▪ PPS Masterplan trips (sessie 1, Renata Holstein)

▪ PPS Ziektewerendheid tegen Dickeya en Pectobacterium
(sessie 2, Jan van der Wolf)



Ambitie:

▪ Leidende positie: hoogwaardige fytosanitaire kwaliteit en 
duurzame productie

▪ land- en tuinbouw die nagenoeg emissie- en residuvrij 
produceert

▪ sterk verminderde afhankelijkheid van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen

▪ effectief en duurzaam middelen- en maatregelenpakket 
met een minimale milieubelasting waarmee Nederland 
op wereldschaal concurrerend kan blijven



Kennislijnen:

▪Weerbaar gewas

▪Robuuste en weerbare teeltsystemen

▪Slimme en innovatieve technologieën

▪Effectief en duurzaam middelen- en 
maatregelenpakket

▪ Integratie



Weerbaarheid

▪ Weerbare biotische omgeving

● Hoe biologische bestrijders efficiënter en 
breder inzetten

▪ Weerbaarheid via substraat

● Hoe via substraat de weerbaarheid boven-
en ondergronds verbeteren

▪ Geïnduceerde weerbaarheid plant

● Hoe de weerbaarheid van de plant gericht 
beïnvloeden



Type projecten

▪ Ongeveer 26 projecten intersectoraal

▪ Projecten op de verschillende kennislijnen

▪ Mix van 

● Fundamenteel 15% bedrijfsleven

● Industrieel 50% bedrijfsleven

● Experimenteel 75% bedrijfsleven

▪ Financiering: EZ (3,5 mln) en bedrijfsleven (50:50%)

▪ “Jaarlijks” een call voor projecten 



Koepelcommissie

▪ Tripartiet

▪ Gezamenlijk met Fytosanitair Robuuste Ketens

▪ Bewaken voortgang en kennisdoorstroom

▪ Adviseren aan TKI-bureau

▪ Sturen op hoofdlijnen

Naam Organisatie Vertegenwoordiging Functie koepelcie

J. van Ruiten Naktuinbouw Keuringsdiensten Voorzitter

H. Verberkt LTO Glaskracht NL Trekker HND in Plantgezondheid Secretaris

A. van Dijk LTO Nederland Trekker Fytosanitaire robuuste ketens

A. Breukers LTO Nederland Telers

I. Ribbens GroentenFruit Huis Handel

M. Blom Bionext Biologische land- en tuinbouw

W.J de Kogel Wageningen UR Kennispartijen

J. Kos Proeftuin Zwaagdijk Kennispartijen

A. Zweep Min van EZ Min. van EZ

A. Meijster Min van EZ Min. van EZ

ZM. Edema Min van EZ / NVWA Min. van E



Wat levert het op:

▪ Weerbaar gewas

● Methoden om weerbaarheid plant te sturen

▪ Robuuste en weerbare teeltsystemen

● Adviezen om weerbaarheid teeltsystemen te verhogen

▪ Slimme en innovatieve technologieën

● Diagnostiek, toedieningsmethoden, vallen

▪ Effectief en duurzaam middelen- en maatregelenpakket

● Biologische, fysische en chemische methoden en kennis i.r.t. 

toelatingsdossiers

▪ Integratie

● Nieuwe systeem(sprongen)
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