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plagen te beheersen? 

 

Aan het einde van de cursus ben je onder 

andere beter in staat om:

- Onderbouwde keuzes te maken in de 

ontwikkeling van geïntegreerde gewasbescher-

ming binnen jouw bedrijf

- Opties herkennen om weerbaar te telen  

 

Wat vragen wij van jou? 

Wij geven de cursus op hbo-niveau. Minimaal 

denk- en werkniveau op Mbo+ eindniveau is 

dan ook een vereiste.

 

Duur van de cursus

De cursus bestaat uit 2 lesdagen van 09.00 uur 

tot 17.00 uur.

 

Investering en startdata

Kijk voor actuele prijzen en startdata op onze 

website www.haskennistransfer.nl 

Locatie 

HAS Hogeschool ‘s-Hertogenboch

Certificering 

Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs 

van deelname.

Scope

Bij geïntegreerde gewasbescherming 

(Integrated Pest managment) maakt de teler 

gebruik van alle gewasbeschermingstechnie-

ken en strategieën waarbij de chemische 

bestrijding zoveel mogelijk op de laatste 

plaats komt. Hiervoor is het van groot belang 

om kennis te hebben van (oorzaken van) 

plagen en hun natuurlijke vijanden, hoe kun je 

ziekten en plagen herkennen en wat kan je 

doen aan preventie en wanneer nodig aan 

bestrijding. 

Kenmerkend voor deze opleiding

In deze cursus van twee dagen nemen we je 

mee in de wereld van geïntegreerde gewas-

bescherming/IPM. De cursus is een aanvulling 

op de flexibele opleiding plantenfysiologie van 

HAS Hogeschool 

 

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor tuinbouw onderne-

mers, teeltmanagers, teeltspecialisten en 

anderen werkzaam in de tuinbouw die zich op 

een bepaalde manier bezig houden met 

gewasbescherming. 

 

Wat je kunt verwachten

De volgende onderwerpen worden in de cursus 

behandeld:

• Oorzaken van ziekten en plagen (levenswijzen, 

levenscyclus, omstandigheden)

• Preventie: waar komen ziekten en plagen 

vandaan en hoe kan daar op ingespeeld 

worden?

• Weerstand van de plant: een plant verdedigt 

zich tegen aantasters; wat gebeurt er en hoe 

kan dat bevorderd worden? 

• Natuurlijke beheersing: hoe kunnen nuttige 

organismen een rol spelen om ziekten en 
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VERWACHTE STUDIEDUUR: 1 maand 

CONTACTDAGEN: 2 dagen

CONTACTPERSOON: Kim de Bont 

k.dbont@has.nl / 088 890 38 81


