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Inleiding
Deze uitgave behandelt de theorie van het certificaat Gewasbescherming B. Dit certificaat is
de opleidingseis voor het vakbekwaamheidsbewijs (de licentie) Bedrijfsvoeren Gewasbescherming. Het examen voor de opleiding Gewasbescherming B bestaat uit twee onderdelen:
•

Theorie gewasbescherming

•

Opdracht gewasbeschermingsplan met interview

Om het examen Gewasbescherming B te mogen doen, is het bezit van het certificaat Gewasbescherming A noodzakelijk (niet ouder dan vijf jaar).
Op basis van de inhoud van deze module kun je je gedegen voorbereiden op het kennisexamen. De inhoud van de module Bedrijfsvoeren gewasbescherming is opgebouwd aan de
hand van het principe van geïntegreerde gewasbescherming. Je leert over het waarnemen van
onkruiden, ziekten en plagen, over preventieve maatregelen, bestrijdingsmethodes, registratie
en regelgeving. De laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame gewasbestrijding zijn
daarbij meegenomen. De nadruk ligt in deze module op het planmatig nadenken over gewasbescherming.
In de module Bedrijfsvoeren gewasbescherming wordt, volgens de richtlijnen van Onze Taal,
voor Nederlandse dieren- of plantennamen de Latijnse schrijfwijze gebruikt.
Deze module is een herziening van de editie uit 2015, geschreven door Jan van den Langenberg
en Wied Hendrix. Erno Bouma heeft – in samenwerking met vertegenwoordigers van verschillende sectoren, relevante instanties en inhoudelijk deskundigen – deze actualisatie verzorgd.
De module Bedrijfsvoeren gewasbescherming is ook digitaal beschikbaar.
Activeer daarvoor de code op de achterkant van dit boek.
Wij wensen je veel plezier en succes bij het bestuderen van de inhoud van deze module.
Het Ontwikkelcentrum
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Hoofdstuk 1

Ziekten, plagen, onkruiden
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Ziekten, plagen, onkruiden

1.1

ORIËNTATIE
Op aarde leven op dit moment ruim 7 miljard mensen. De Verenigde Naties
(VN) gaan uit van een groei van de wereldbevolking tot 9 miljard in 2050. Al
deze mensen leven grotendeels van producten uit de land- en tuinbouw. Niet
alleen de wereldbevolking gebruikt deze gewassen als voedselbron, maar
ook insecten, schimmels, bacteriën, virussen en andere organismen snoepen
ervan mee. Zonder planmatige aanpak van deze belagers zouden veel gewassen geen oogstbaar product opleveren.

1.2

SYMPTOMEN EN OORZAKEN
Gewassen kunnen door een groot aantal ziekten en plagen worden aangetast. Vaak weet je als teler bij het opzetten van de teelt al met welke ziekten
en plagen je te maken zult krijgen. De ziekte- of schadebeelden die een
aangetaste plant vertoont, noem je symptomen of ziekteverschijnselen of
ziektebeelden. Aan de symptomen kun je herkennen om welke ziekte of
plaag het gaat. Maar dat is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Een bepaald

Symptoom

symptoom kan meerdere oorzaken hebben. Er zijn verschillende hulpmiddelen om vast te stellen met welke ziekte of plaag je te maken hebt. Soms moet
je een deskundige inschakelen of laboratoriumonderzoek doen om de juiste
oorzaak van bepaalde symptomen te achterhalen.

OORZAKEN
Als je weet met welke veroorzaker je te maken hebt, kun je de juiste bestrijding kiezen. De belangrijkste veroorzakers van ziekten, plagen en andere
afwijkingen kun je aan de hand van hun eigenschappen onderverdelen in
twee hoofdgroepen:
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•

veroorzakers van biologische aard

•

veroorzakers van niet-biologische aard
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Afb. 2.1 Overzicht van symptomen en oorzaken van ziekten en plagen.

Afb. 2.2 Veroorzakers van ziekten, plagen en andere afwijkingen van biologische en niet-biologische aard.
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SCHADEVEROORZAKERS
Inzicht in de leefwijze van de veroorzakers en de symptomen die ze voortbrengen, helpt je bij het gezond houden van je gewas. Het planten- en dierenrijk is groot. Een aantal van deze schadeveroorzakers wordt in dit hoofdstuk
behandeld.

Afb. 2.3 Indeling van het planten- en dierenrijk

Ongewervelde dieren
Dit zijn dieren zonder wervelkolom. Hun lichaam krijgt zijn vorm en stevigheid niet door een geraamte, maar bijvoorbeeld door een stevige huid (bij
insecten) of stevige spieren (bij slakken). Als teler heb je de meeste last van
insecten, mijten, duizendpootachtigen en slakken. Op de beeldenbank gewasbescherming vind je informatie en foto’s over de meest voorkomende ziekten, plagen, onkruiden en nuttige insecten van vrijwel alle teelten.
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Micro-organismen
Veel plaagorganismen kun je met het blote oog niet zien. Je noemt ze daarMicro-organismen

om micro-organismen. De meeste micro-organismen zijn nuttig. Ze zorgen
voor de afbraak van organische materialen, zoals bladresten, plantendelen
en mest. Een aantal micro-organismen leeft als parasieten; ze tasten de gewassen aan. Bekende groepen schadelijke micro-organismen zijn bacteriën,
schimmels en virussen.

Monoculturen
Monoculturen

Bij de teelt van veel gewassen is sprake van monoculturen. Dat wil zeggen
dat planten die genetisch nauw verwant zijn, bij elkaar staan. Met andere
woorden: planten met veel dezelfde erfelijke eigenschappen staan bij elkaar.
Als een gewas, ras of cultivar dan gevoelig is voor een (stam van een) bepaalde ziekte, kan deze ziekte zich snel in het gewas uitbreiden. Alle planten zijn
namelijk genetisch gelijk en dus even gevoelig voor de ziekte.

DE VEROORZAKER VINDEN EN BESTRIJDEN
Aangetaste planten staan tussen gezonde planten. Het komt zelden voor dat
er maar één plant is aangetast. Het aantal aangetaste planten en de manier
waarop ze tussen de gezonde planten staan, noem je het aantastingsbeeld of
verspreidingspatroon. Dit beeld kan aanwijzingen geven voor het vinden van
de veroorzaker van de schade.

Afb. 2.4 Verspreidingspatronen en oorzaken van ziekten, plagen of andere afwijkingen.

ZIEKTEVERWEKKERS
Pathogenen

Je moet ervan uitgaan dat er altijd ziekteverwekkers (pathogenen) in een
gewas aanwezig zijn. Hoe meer ziekteverwekkers, hoe sterker de verschijnselen zichtbaar zijn en hoe meer kans op infectie van andere planten. Onder
gunstige omstandigheden vermeerderen de ziekteverwekkers zich sterk. Als
je deze gunstige omstandigheden kunt voorkomen, verminder je het aantal
ziekteverwekkers en de kans op schade. Soms zijn gunstige groeiomstandigheden voor het gewas ook gunstig voor de ziekteverwekker. In dat geval moet
je de ziekteverwekker op een andere manier bestrijden.
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SCOUTEN
Op teeltbedrijven worden de oppervlakten per gewas steeds groter. Daarom
is het belangrijk dat er op het bedrijf specialisten zijn die de gewassen volgens een vast schema controleren. Zo kun je ziekten en plagen voorkomen.
Scouten

In gewassen systematisch waarnemen, noem je scouten of ‘ziek zoeken’.
Om vast te stellen of een insect in een gewas aanwezig is, maak je bij het

Vangplaten
Feromoonvallen

scouten gebruik van vangplaten, vangbakken en feromoonvallen. Virussen,
schimmels, mijten en bacterie-infecties in een gewas moet je zo vroeg mogelijk herkennen om verdere verspreiding te voorkomen. Hoe eerder je een
afwijking, ziekte of plaag in een gewas herkent, des te eerder kun je passende
maatregelen nemen en bestrijdingsmiddelen inzetten. Dat kunnen chemische
middelen zijn, maar ook natuurlijke vijanden of aanpassingen in het kasklimaat.
Als scout moet je dus veel kennis hebben van de ziekten en plagen die in een
gewas voorkomen en deze vroegtijdig kunnen herkennen.

VRAGEN
1.

Noem drie ziekteverwekkers van dierlijke oorsprong, drie micro-organismen en drie onkruiden.

2.

Noem een belangrijk kenmerk van ongewervelde dieren.

3.

Welke hulpmiddelen kun je bij het scouten gebruiken?

4.

Wat is een kenmerkend symptoom van een bacterieziekte-aantasting?

1.3

INSECTEN - ALGEMEEN
SCHADEBEELDEN
Van de 9 miljoen diersoorten op aarde behoort ruwweg 75% tot de insecten.
Ongeveer de helft daarvan leeft op planten. Slechts een klein deel hiervan is
schadelijk. Veel insecten zijn nuttig. Denk maar aan insecten die was, zijde,
lak of honing leveren. Maar ook aan insecten die planten bestuiven, voedsel
voor andere dieren vormen en ziekteverwekkers bestrijden. Als teler richt je
je in de praktijk vooral op insecten die schade aanrichten in je gewas. Rupsen
van het Koolwitje kunnen koolplanten kaalvreten. Trips in rozen zorgen voor
misvorming van de bladeren. Zwarte bonenluizen kunnen soms hele stengeldelen bezetten. Je begrijpt dat er dan van gewasgroei weinig terechtkomt.
Beschadigingen of aantastingen door insecten kun je herkennen aan veel
verschillende symptomen. De aantastingen kun je verdelen in:
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