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EU-lidstaten werken aan de implementatie van een Kaderrichtlijn voor het duurzaam gebruik van 
bestrijdingsmiddelen om geïntegreerde gewasbescherming in 2014 werkelijkheid te laten worden. Grote 
inspanningen in onderzoek en ontwikkeling zijn nodig ter versterking van dit initiatief en om te helpen IPM als 
standaard neer te zetten. We kunnen gebruik maken van de verscheidenheid aan ervaringen, instrumenten en 
strategieën in heel Europa en daarmee synergie opbouwen om gewasbescherming beter samen te laten vallen 
met onze milieudoelstellingen terwijl we onze concurrentiepositie handhaven. 
 
Daaraan heeft ENDURE, het Europese Network of Excellence, sinds 2007 gewerkt. Binnen ENDURE 
hebben onderzoekers hard gewerkt aan het genereren van nieuwe kennis, nieuwe strategieën en nieuwe 
instrumenten op het gebied van: 
• De afzonderlijke onderdelen van Geïntegreerde Gewasbescherming 
• Holistische benaderingen die meerdere plagen en grotere schalen in tijd en ruimte omvatten 
• Het ontwerpen en beoordelen van innovatieve strategieën volgens de meervoudige criteria van duurzame 

ontwikkeling 
• Informatie aangepast aan de behoeften van boeren en adviseurs 
• Voorzieningen voor training en onderwijs op het gebied van Geïntegreerde Gewasbescherming 
• De huidige stand van zaken van Geïntegreerde Gewasbescherming in belangrijke gewassen 
• Sociaal-technisch instrumentarium voor implementatie van Geïntegreerde Gewasbescherming 
• Nationale ervaringen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen of risicovermindering en implementatie van 

Geïntegreerde Gewasbescherming 
• Visies van belanghebbenden op de toekomst van gewasbescherming 
 
Het is nu tijd voor ENDURE om de vruchten van deze vier jaren onderzoek te delen met de hele 
gewasbeschermingswereld. Maak uw agenda vrij voor de internationale conferentie, georganiseerd door de 
Franse onderzoekinstelling INRA: 
 

‘Integrated Pest Management in Europe’ 
24 en 25 november 2010 

in het Eurosites George V centrum 
in Parijs, Frankrijk 

 
We nodigen boeren, adviseurs, beleidsmakers, onderzoekers en vertegenwoordigers van de wereld van 
landbouwproductie en handel uit heel Europa uit om met ons in gesprek te gaan voor een beter begrip, kritiek 
en inbreng ter benutting van onze onderzoeksstrategieën en resultaten. Doe mee en help ons bij de versterking 
van de toekomstige permanente Europese Onderzoeksgroep die de door ENDURE beschikbaar gemaakte 
middelen zal bewaren, up-to-date houden en uitbreiden. 
 

Voor meer informatie, zie www.endure-network.eu 
 
 

 

Eerste aankondiging 

Geïntegreerde Gewasbescherming in Europa 
ENDURE -Network of Excellence- 

deelt de vruchten van vier jaar onderzoek  
met de gewasbeschermingswereld 


