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IPM: Hoe kan ik als landbouwer 
hieraan voldoen? 
 
 Mathias Abts 

Vlaamse Overheid 

Departement  Landbouw en Visserij 

 

Wat is IPM? 

Wetgeving 

Richtlijn 2009/128 voor een duurzaam 
gebruik van pesticiden 

Hoofdstuk 1 definities art 3 

6. „geïntegreerde gewasbescherming”: de 

zorgvuldige afweging van alle beschikbare 
gewasbeschermingsmethoden, gevolgd door de integratie van 

passende maatregelen die de ontwikkeling van populaties van schadelijke organismen 
tegengaan, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en andere vormen van 

interventie tot economisch en ecologisch verantwoorde 
niveaus beperkt houden en het risico voor de 
gezondheid van de mens en voor het milieu tot 
een minimum beperken. Bij de geïntegreerde gewasbescherming ligt 

de nadruk op de groei van gezonde gewassen, waarbij de landbouwecosystemen zo 
weinig mogelijk worden verstoord en natuurlijke plaagbestrijding wordt aangemoedigd;  

Artikel 14: verplicht toepassen tegen 1 januari 2014 

EU: 8 principes IPM 

1.Gap: goede agrarische praktijk: teelttechniek 

2.Waarschuwingen 

3.Schadedrempels 

4.Alternatieve bestrijdingsmethoden: biologisch, 
fysisch, mechanisch… 

5.Keuze gewasbeschermingsmiddelen 

6.Gebruik gewasbeschermingsmiddelen: dosis, 
frequentie 

7.Anti-resistentiestrategie 

8.Resultaat van de bestrijding 

Vlaamse wetgeving 

Controle orgaan: 
 

Erkend door de minister op voorwaarde: 
 

Geldige erkenning van FAVV 

 
Taken: 
 

Jaarlijks voor 31 maart de lijst van de geregistreerde  
professionele gebruikers met de resultaten van de 
controle 
 

Ernstige inbreuken melden aan de dienst 
 

Jaarlijkse bijscholing van het personeel 
 

Erkende OCI’s 

 

 AIB Vincotte 

Carah 

Certalent 

Ckcert 

Comité du lait 

Quality partners 

SGS 

Tüv Nord Integra 
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IPM CONTROLE 

Controle checklist (cf Vegaplan standaard-
FAVV) 
 

1 (A) major verplicht 
 

2 (B) minor 70 % conform 
 

3 (C) aanbeveling 
 

Nvt niet van toepassing 
 

 

IPM richtlijnen opgesteld met de sector 

PREVENTIE  of VOORKOMEN 

TEELTTECHNIEK 

 

MONITORING of WAARNEMEN 

WAARNEMINGEN 

 

 

INTERVENTIE of BESTRIJDING 

BESTRIJDING 
 
 

 

 

 

 

 

DEEL 1:  PREVENTIE 
1.1 Biodiversiteit 
 

1.2 Rassenkeuze 
 

1.3 Vruchtafwisseling 
 

1.4 Bodemanalyse 
 

1.5 Bodemerosie 
 

1.6 Irrigatie 
 

1.7 Hygiënemaatregelen 
 

1.8 Maatregelen ter voorkoming van ziekten en 
plagen 

 

 

1 Preventie: biodiversiteit-ecologische maatregelen 
1 Preventie van schadelijke organismen Akker-bouw Ruwvoeder, 

uitz maïs, 

voederbiete

n 

1.1 Biodiversiteit en ecologische structuren: min. 2 maatregelen uit bijlage 1 toepassen 2 2 

Op een geschikte manier plaatsen en/of in stand houden van nestkasten en/of zitstangen voor vogels (mezen, 

roofvogels, enz.) 

Op een geschikte manier plaatsen van kunstmatige schuil- en nestplaatsen voor wilde solitaire bijen (Osmia, 

Andrena,…) en/of voor de overwintering van nuttige insecten (gaasvliegen, lieveheersbeestjes, enz.) 

Plaatsen en/of het in stand houden van natuurlijke schuil- en nestplaatsen voor de overwintering van nuttige 

organismen (hagen, struiken, bosjes,bomen, rietkragen enz.) 

Plaatsen en/of in stand houden van gemengde hagen (sleedoorn, vlierbes, klimop, wilg, sporkehout, enz.) rond de 

teelt/het perceel als toevluchtsoord voor nuttige insecten 

Aanleggen of in stand houden van een bloemenstrook of een wilde vegetatiestrook met een breedte van minimum 

1 m 

In stand houden van een compenserende ecologische oppervlakte die ten minste 2 % van het bedrijf bedekt. Deze 

oppervlakte mag geen enkele meststofgift of gewasbeschermingsmiddel ontvangen 

Het volledig mechanisch onkruid vrijhouden van niet beteelde stroken  

Het inzaaien of planten van bodembedekkers of groenbedekkers 

Weidevogelbeheer door bescherming van vogelnesten en/of aanleg van vluchtstroken 

Akkervogelbeheer zoals aanleggen van gemengde grasstroken, leeuwerikvlakjes, faunaranden, winterstoppel of 

graanranden 

Aanleg van grasbufferstroken 

Bevorderen van natuurlijke vijanden onder bescherming door bv. bankerplanten, laten liggen van niet-zieke 

afgeplukte bladeren, klimatisatie 

1 Preventie: biodiversiteit-ecologische 

maatregelen 

Akkerranden-nuttigen 
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1 Preventie: teelttechnieken: rassenkeuze  
1.2 De teler moet voor de teelten op zijn bedrijf over informatie 

beschikken van de eigenschappen van de geteelde rassen en 

variëteiten. Op basis van deze informatie worden de rassen gekozen 

i.f.v. gezondheidsstatus, resistentie of tolerantie tegen belangrijke 

ziekten en plagen en in functie van de vraag van de afnemer 

1 nvt 

De akkerbouwer  beschikt tenminste over de volgende lijsten. 1   

      - Voor granen, vlas en koolzaad: lijsten opgesteld door LCG  

      - Voor mais: lijsten opgesteld door LCV - CIPF 

      - Voor suikerbieten en cichorei: lijsten opgesteld door KBIVB 

      - Voor aardappelen: lijsten opgesteld door PCA, Inagro 

    

    

    

  

Doe een visuele controle op het ziekte- en plaagvrij zijn van het 

aangeleverde plantenmateriaal  

2 nvt 

Gebruik gezond plantenmateriaal, zaaigoed of gecertificeerd 

uitgangsmateriaal  

1 1 

1 Preventie: teelttechnieken rassenkeuze 

Rhizoctonia 

bladziekten 

Gele roest 

Fusarium 

1 Preventie: teelttechnieken 
1.3 Vruchtafwisseling geldt voor vollegrondsteelten in 

open lucht met minimum van 1/2  teelten of jaren. 

2 nv

t 
- Suikerbiet: rotatie van 1/3 respecteren 2 Nvt 

- Aardappelen: verplichte rotatie van 1/3 respecteren (uitgezonderd 

voor  

 Primeuraardappelen gerooid voor 20 juni) 

1 nvt 

- Pootgoed: verplichte rotatie van 1/4 respecteren 1 Nvt 

- Granen: bij voorkeur max. 2/3 graan telen 2 Nvt 

- Vlas: rotatie van minimaal 1/6 respecteren 2 Nvt 

- Wortelen, pastinaak, knolselder, witloofwortelen, bonen, uien: 

rotatie van minimaal 1/3 respecteren 

nvt Nvt 

- Erwten rotatie van minimaal 1/6 respecteren nvt Nvt 

- Schorseneren: rotatie van minimaal 1/4 respecteren nvt Nvt 

Grondontsmetting is enkel mogelijk als dit uit een gewas- of 
grondanalyse blijkt. Deze kan uitgevoerd worden conform de 
erkenning van de gewasbeschermingsmiddelen. Indien 
mogelijk/haalbaar moet de voorkeur gegeven worden aan een niet-
chemische bodem ontsmetting. 

2 2 

1 Preventie 
1.4 

Bemesting baseren op een bodem-, voedingswater- 

of gewasanalyse of standaard analyse van de 

bouwvoor minstens om 4-5 jaar. 

2 2 

1.5 
Bodemerosie voorkomen volgens de maatregelen 

opgenomen in bijlage 2 is aanbevolen voor licht 

erosiegevoelige percelen  

3 3 

Bodemerosie voorkomen volgens de maatregelen 

opgenomen in bijlage 2 voor matig erosiegevoelige 

percelen 

2 2 

Bodemerosie voorkomen volgens de maatregelen 

opgenomen in bijlage 2 is verplicht voor sterk 

erosiegevoelige percelen 

1 1 

Bijlage 2: goed bodembeheer randvoorwaarden 

EROSIE 

Bodemerosie 

 

Bodemvruchtbaarheid 

Opbrengst 

 

Modderstromen  

Ruimings- baggerspecie 

Overlast 

 

 

GEVOLG: verstrenging maatregelen 

Brongerichte aanpak: teelt, teelttechniek 

Voorkomen van afstromende modder  

 

 

Bodemerosie…welke klassen? 

 

Op verzamelaanvraag staat informatie 
 

Tot eind 2012: 3 klassen 
Sterk 
Matig  
Licht 
 

Sinds 2013: 8 klassen 
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Bodemerosie…welke klassen? 

Overzicht van de verschillende erosiegevoeligheidsklassen 

Berekening potentiele 
afspoeling ton/ha 

Erosiegevoeligheid en kleur Oppervlakte in ha (% t.o.v. 
totaal areaal) 

 

> 40 Zeer hoog / paars   9.543  (1,4%) 

20 - 40 Hoog / rood 38.995  (5,7%) 

15 - 20 Medium / oranje  33.899  (5,0%) 

10 - 15 Laag / geel 68.996  (10,1%) 

  5 - 10 Zeer laag / lichtgroen 223.701  (32,8%) 

  0 - 5 Verwaarloosbaar / 
donkergroen 

307.884  (45,1%) 

TOTAAL 683.018  (100%) 

Bodemerosie…waar? 

 

 

 

 

www.dov.vlaanderen.be (Bodem, Erosie) 

Bodemerosie… waar? (www.dov.vlaanderen.be) 

 

Bodemerosie… waar? (www.dov.vlaanderen.be) 

 

1 Preventie: teelttechnieken 
1.6 Voor irrigatie wordt bij voorkeur gebruik gemaakt 

van hemelwater. Andere waterbronnen zijn: 

beekwater, water van open put, boorputwater, 

leidingwater, regenwater of water van erkende 

procedés 

1 1 

Bij irrigatie wordt rekening gehouden met de 

behoeften van de plant en overtollig gebruik van 

water wordt vermeden om uitspoeling van 

nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te 

beperken 

2 2 

In het beschermingsgebied voor ringrot en 

bruinrot mag men geen oppervlaktewater 

gebruiken in de teelt van aardappelen 

1 Nvt 

1 Preventie: teelttechnieken-hygiëne 
1.7 Machines en apparatuur worden regelmatig gereinigd om 

verspreiding van schadelijke organismen zoals aaltjes of 

bodemgebonden ziekten en knolcyperus te voorkomen (is 

opgenomen in het schoonmaakplan) 

2 2 

Gepaste maatregelen nemen (vb afdekken) om groei van aardappelen 

op afvalhopen te vermijden zodat er geen ziekten of plagen kunnen 

verspreid worden. 

2 Nvt 

http://www.dov.vlaanderen.be/
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Wat is knolcyperus? 

 

Familie: cypergrassen (oa biezen, 
zeggen) 

 

Komt vooral voor op vochtigere 
gronden en zonnige plekken 

 

Hoe herkennen? 

Geelgroene kleur 

Driekantige stijve stengel 

Bloei van eind juli tot 
september 

Ondergrondse knolletjes 
en uitlopers 

 

Van knolletje naar woekerplant 
 

1 knolletje 

10-tal uitlopers (meerdere 

malen per groeiseizoen) 

2000’en plantjes en 8000 

knolletjes 

10 m2 besmet 

Knolletjes blijven tot 10 jaar actief en zijn winterhard ! 

Knolcyperus….opmars in Vlaanderen 

Begin jaren ’80 
Knolcyperus in NL door import Amerikaanse gladioolbollen 

1985 
Eerste problemen in Limburg, 68 ha besmet 
Instellen meldingsplicht 

1987 
Inventarisatie, literatuurstudie, proefvelden Limburg 

2000 
Knolcyperus in Limburg en Antwerpen 
Eerste vaststelling in Oost-Vlaanderen 

2007 
Begeleiding bedrijven zware besmetting 

… 2014: geen verplichte melding of uitroeiing FAVV  IPM aanpak 
 
 
 

Knolcyperus….opmars in Vlaanderen 

situatie 2010 (bron FAVV) 

 

Hoe geraakt een perceel besmet? 

Besmet plantgoed knolgewassen    vb 
bloembollen – pootgoed  
Aanvoer besmette grond en stalmest 
Vuil en grondresten aan machines 
Uitlopers besmette buurpercelen 
Grondbewerkingen  
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Knolcyperus 

Quarantaine-status opgeheven 

Geen meldingsplicht meer naar FAVV 

Wel verplichte bestrijding, zoals bestrijding 
distels 

 

 

Vanaf 2016 opgenomen in IPM: 

 Verbod teelt wortel-, bol- en 
knolgewassen 

 Bewerk het besmette perceel als laatste 

 Reinig de machines  

 Verbod afvoer grond 

 
 

Knolcyperus 

Keuze uit volgende maatregelen: 
Handmatige verwijdering 

Chemische bestrijding 

Mais inzaaien 

Zwaardekkend gewas inzaaien (vb. wintergerst) gevolgd 
door glyfosaat in stoppel 

Afgraven en ‘begraven’ :  

Binnen een straal van 3 m vanaf de rand van 
besmettingshaard afgraven tot 50 cm diep . De 
uitgegraven grond begraven op het perceel zelf en met 
minimaal 1 m onbesmette grond bedekken.  

 
 

Advies: Bestrijding knolcyperus. 

Mais: Altijd een dubbele behandeling 
             1ste x 3-4 bladstadium 
             2de x 7-8 bladstadium  of   

                 of onderblad-toepassing 
      CALLISTO 1,5 l + Basagran 1 kg of 
          of Lentagran WP 1 kg 
          of Monsoon-Active 1 l 
         (gras en haagwinde) 
 
 

 

     GRAANSTOPPEL (W-Gerst): ROUNDUP 4 l. 

MAISWORTELBOORDER 

 

Maïswortelboorder 

Tussen 2005 en begin 2014: geen kevers waargenomen 

Sinds begin 2014: geen quarantainestatus meer 
 

MAAR: in juli 2014 terug waargenomen 

Gevolg:  
3 focuszones 

1 grote veiligheidszone 
 

NIEUW: vanaf 2015:    FAVV        IPM 
Gevolgen? 

Bevoegdheid van de regio’s 

Wijziging van verplichte maatregelen (zie volgende slide)  
 

LCV is coördinator van monitoringen 

 

Maïswortelboorder 
Veiligheidszone wordt afgeschaft 

In de focuszone (1 km rond vaststelling): 

Jaar 0 : 
< 1 kever/plant*: geen verplichte bestrijding 

> 1 kever/plant*: verplichte bestrijding met insecticide 

Jaar 1: 

Verplicht ploegen 

Vruchtafwisseling wordt aanbevolen 

ALS vruchtafwisseling onmogelijk is 

Monitoringsvallen: 4 per ha in het perceel 
  EN 

Bodeminsecticide toepassen bij de zaai 
  OF 

Indien geen bodeminsecticide: bespuiting met 
erkend insecticide rond de bloei EN bij vaststelling 
kever 

 
*Telling gebeurt op 50 planten verspreid over het perceel 
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1 Preventie 
1.8 Door aangepaste teelttechniek het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen verduurzamen: 1 maatregel 

in bijlage 4 toepassen 

2 2 

  akkerbouw Ruwvoeder, uitz 

maïs, voederbiet 

Pleksgewijze behandeling x x 

Geen gebruik van insecticiden of herbiciden x x 

Rijenbehandeling X   

Precisielandbouw x x 

Goede drainage ter voorkoming van (wortel)ziekten x   

Aanleg van vals zaaibed x   

Inzaaien van groenbedekkers tegen ziekten en plagen en aaltjes x   

Aanpassen plantafstand/zaaiafstand x   

Zaaizaadbehandeling/dummy pil/phytodrip x   

Doorzaaien    X 

Weideslepen    X 

Bloten van grasland   x 

2. MONITOREN: WAARNEMEN 

.  

2. Monitoring 
2.1 Waarnemen van schadelijke en/of nuttige organismen en i.f.v. de 

schadedrempels beslissen om al dan niet te behandelen: 1 van volgende 

maatregelen in bijlage 5 

1 3 

2.2 Per gewas informatie beschikbaar hebben over de belangrijkste ziekten, plagen, 

onkruiden en/of  nuttigen 

1 3 

- Intensieve, systematische monitoring in het gewas door o.a. (wekelijkse) visuele waarnemingen 

(dmv. o.a. vangplaten, feromoonvallen, indicatorplanten, tellingen,…)  + notities 

- Gebruiken van klimatologische waarnemingen die de infectiedruk kunnen bepalen   

- Gebruiken van de waarschuwingsberichten komende van de erkende waarnemings- en 

waarschuwingsdiensten : 

                      - aardappelteelt:  PCA, Inagro  

                      - granen: LCG 

               - mais: LCV 

                      - suikerbieten-cichorei: KBIVB 

                      - andere : mits goedkeuring door Dep L&V 

  

- Individuele begeleiding en perceelsopvolging door een erkende adviseur of voorlichter + 

verslaggeving 

- Determinatie of analyse van staal met ziekte of plaag  

  

MONITOREN: WAARNEMEN 

3.INTERVENTIE 

 
Beheersmaatregelen op grond van de resultaten van de 
monitoring  

 

Strenge en wetenschappelijk verantwoorde schadedrempels 

  
 

3. Interventie schadedrempels 

Granen: Epipre 

Suikerbieten KBIVB 

 
 

 Groene perzikbladluis en sjalottenluis (indien geen zaadbehandeling) : 

  2 ongevleugelde luizen per 10 planten 

 Zwarte boneluis (indien geen zaadbehandeling): 30-50% van de planten met kolonies 

 Bietenvlieg (indien geen zaadbehandeling):   
   4 blad-stadium: > 6 eieren en larven/plant  

   6 blad-stadium: > 10 eieren en larven/plant 

   8 blad-stadium: > 18 eieren en larven/plant 

 Nachtvlinders: 3 tot 4 rupsen/plant in juli 

 Naaktslakken: 1 tot 3 slakken/ m² (onder plastiek 1 m²) 

 Bladziekten: 
 
 

 
 

 

Vóór 20 augustus Na 20 augustus

Cercospora, Ramularia 5% bladeren
aangetast

20% bladeren
aangetast

Roest, Witziekte 15% bladeren
aangetast

30% bladeren
aangetast
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3. INTERVENTIE 

3.1 Keuze van bestrijdingsmiddel 
 

3.2 Keuze van gewasbeschermingsmiddel 
 

3.3 Toepassing van gewasbeschermingsmiddel 
 

3.4 Resistentiebeheersing 

 

 
 

 

3.Interventie 
3.1 Keuze van bestrijdingsmethoden: één van  maatregelen in bijlage 6 

toepassen: biologische, fysische en niet-chemische 

bestrijdingsmethoden verdienen de voorkeur boven chemische 

bestrijding op voorwaarde dat ze een afdoende bestrijding geven en 

economisch rendabel zijn. 

3 3 

Biologische bestrijding door gebruik te maken van natuurlijke vijanden. 

Gebruik van erkende biologische en natuurlijke preparaten tegen ziekten en plagen (bv. Trichoderma tegen 

schimmels, Bacillus tegen rupsen) 

Gebruik van fysische methoden (bv. wegvangen door vallen en lijmbanden (mass trapping, 

langzame zandfilter voor wegvangen schimmels, UV-behandeling, stomen, insectengaas) 

Mechanische onkruidbestrijding  

Alternatieve (niet chemische) onkruidbestrijding: thermische  onkruidbestrijding, wieden,  

gebruik van onkruidonderdrukkende methoden (gronddoek, organische mulchen, bedekkend  

gewas, …) 

Biologische bodemontsmetting  

Fysische bodemontsmetting  

Bodemontsmetting via solarisatie 

Grasland afwisselend grazen of maaien 

3. Interventie: Nuttige organismen 

Lieve heersbeestje 

Sluipwespen 

Oorwormen 

Roofmijten 

Roofwantsen 

zweefvliegen 

Schimmels 

Bacterien 

virussen 

Akkerranden-nuttigen 

 

3. INTERVENTIE 

Mechanisch onkruidbestrijding 

3.Interventie 

3.2 Keuze van gewasbeschermingsmiddelen: gebruik 

selectieve middelen voor nuttigen, indien deze voor 

handen zijn 

2 3 

Keuze van product afstemmen op efficiëntie, 

giftigheid, risico op resistentieontwikkeling en 

milieurisico's 

2 3 

Kiezen van middel op basis van hun efficiënte 

werking tov het stadium van het gewas, de ziekte, 

plaag of onkruid en aanwezigheid van nuttigen 

2 2 

De teler moet voor de teelten op zijn bedrijf, toegang 

hebben tot informatie over de lijst met erkende 

gewasbeschermingsmiddelen voor zijn teelten 

1 2 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.groenprojectenewsum.nl/images/insecten,oorworm.jpg&imgrefurl=http://www.groenprojectenewsum.nl/diverse insecten.htm&usg=__PWAmMxx5TxGQs2hILKxSZEfsGvg=&h=401&w=563&sz=60&hl=nl&start=16&tbnid=d7vmAnBiB-jnMM:&tbnh=95&tbnw=133&prev=/images?q=insecten&gbv=2&hl=nl&sa=G
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.tuin-aanleggen.be/Log15-9-06-1.jpg&imgrefurl=http://www.tuin-aanleggen.be/2007/04/bladluizen-bestrijden.html&usg=__5Tg5_o9faleUTUKzSssT_kw5AX0=&h=304&w=400&sz=129&hl=nl&start=4&tbnid=Pcty0TKg_qiCEM:&tbnh=94&tbnw=124&prev=/images?q=insecten&gbv=2&hl=nl&sa=G
http://i66.photobucket.com/albums/h269/voorschoten/2007/Insecten/Terrasjeskomma_DSC_0950.jpg
http://www.academischejaarprijs.nl/nl/wageningen/wp-content/images/Picture1_04.jpg
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3.Interventie 

3.3 Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen     

- gebruik maken van een gekeurd spuittoestel conform de wetgeving 1 1 

- benodigde hoeveelheid berekenen om resten te voorkomen 2 2 

- morsen vermijden en het toestel niet vullen op verharde 

oppervlakten, waar geen opvang voorzien is en dit om puntvervuiling 

te vermijden  

3 3 

- verpakkingen (incl. zegels) reinigen en apart opslaan en inleveren bij 

Phytofar Recover 

1 1 

- gebruik driftreducerende doppen of driftreducerende maatregelen 2 2 

- respecteer een spuitvrije bufferzone van 1 m voor veldspuiten en 

van 3 m voor boomgaardspuiten t.o.v. oppervlaktewater 

1 1 

- spuitresten verdunnen en terug op het veld brengen 2 2 

-toestel volledig reinigen op het veld of op een verharde oppervlakte 

die voorzien is van de nodige opvang 

3 3 

-toepassen van middel in beste klimatologische omstandigheden 3 3 

-de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen gebeurt volgens de 

erkende techniek 

1 1 

Bufferzone voor gewasbeschermingsmiddelen 

Verplichte bufferzone voor gewasbeschermingsmiddelen:  

1 meter landinwaarts gemeten vanaf de bovenste rand van het 
talud van bevaarbare waterlopen en onbevaarbare van eerste, 
tweede en derde categorie (fotoplannen ) 

 

1 m      1m 

 

Voorkomen puntvervuilingen 
Hoe komen gewasbeschermingsmiddelen in water terecht ? 
 
 Uitspoelen 
 Afspoelen ( erosie ) 
 Drainage 
 
 Drift 
 Puntvervuiling 
 Via verharde oppervlakken  riolering  waterlopen 

drift 

Vervuiling oppervlaktewater 
 
           Kleine oorzaken … grote gevolgen 
 

 

Morsen 
 
        10 ml van product met 50 % werkzame stof               100 km   
 
Lekkende dop  
 
         gedurende 10 min                                                            60 km 
 
Verzegeling  
 
         2 ml van product met 50 % werkzame stof                  20 km 

Vervuiling waterloop                                             
1 m breed / 0,5 m diep 
      ( 0,1 microgram/l ) 

Bron : Phytofar 

3.Interventie 

3.4 Resistentiebeheersing     

Dosissen respecteren volgens het etiket 

van de gewasbeschermingsmiddelen 

1 1 

Afwisselen en/of mengen van producten 

met verschillende 

werkingsmechanismen  

2 3 

In geval van risico op resistentie niet-

chemische of biologische middelen en 

methoden inpassen 

3 3 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi65t74sP7JAhUBUhoKHa2nBw0QjRwIBw&url=http://www.gsmeets.be/Hengelsport/Vissen_op_blankvoorn/vissen_op_blankvoorn.htm&psig=AFQjCNGPIGRkQMvJLENiPzegAlHfBv_BGg&ust=1451386164262018
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj82tCl7fvJAhVIVxQKHaybB_kQjRwIBw&url=http://www.rabbwater.com/&psig=AFQjCNF5IHlsM9yulEvzbdkKih7UA0XPLQ&ust=1451299255529546
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3.Interventie 

Resistentie voorkomen: combineren of afwisselen van middelen 

Resistentie? 

 Resistentie: 

Genetische mutatie waardoor bepaalde biotypen van 
onkruiden niet meer bestreden worden door een 
normale toepassing van een efficiënt herbicide. 

Genetische mutatie= natuurlijk fenomeen bij seksuele 
voortplanting 

Hoe meer nakomelingen: hoe meer kans op mutaties 

Hoe meer zaadvorming: snellere resistentiemogelijkheden 

Voorbeeld: duist 

20 aren/plant,  

300 zaden / aar 

40 kiemkrachtige zaden 

 800 zaden 

 200 planten/m² geeft 160.000 zaden/m² of 

   3200 kg duistzaden/ha 
 

 

Resistentie? 

 

Voorkomen van resistente onkruiden in België: niks nieuws! 

 

soort naam jaar werkingsmechanisme 
 

“atrazine” 

Chenopodium 
album 

melganzevoet 1980 Fotosysteem II inhibitor 

Epilobium 
cilatum 

wilgenroosje 1980 Fotosysteem II inhibitor 

Solanum 
nigrum 

Zwarte 
nachtschade 

1981 Fotosysteem II inhibitor 

Poa annua straatgras 1981 Fotosysteem II inhibitor 

Senecio 
vulgaris 

Klein 
kruiskruid 

1982 Fotosysteem II inhibitor 

Epilobium 
cilatum 

wilgenroosje 1982 Bipyridilium (paraquat- diquat) 

Resistentie? 
soort naam jaar werkingsmechanisme 

-uron’s (isoproturon…) 

Poa annua straatgras 1983 ureumverbindingen,.. 

Polygonum aviculare varkensgras 1984 ureumverbindingen,.. 

Agrostis stolonifera kweekgras 1986 ureumverbindingen,.. 

Conyza canandensis fijnstraal 1989 Fotosysteem II inhibitor 

Poa annua straatgras 1993 bipyridlium 

Alopecurus 
myosuroides 

duist 1996 ACCase 

1996 ureumverbindingen 

Avena fatua Wilde haver 1996 ACCase 

Alopecurus 
myosuroides 

duist 1996 Multiple resistentie 

Conyza canadiensis fijnstraal 1998 bipyridiliums 

Resistentie? 

 

      1950                                                        2015 

Resistentiemanagement 

Vruchtafwisseling vb mais  

    monocultuur 

Vals zaaibed 

Ploegen 

Ontstoppelen na de oogst 

Afwisselen van middelen uit verschillende chemische 
groepen of werkingswijze 

Mengsels van verschillende chemische groepen of 
werkingswijze 

Gebruik van exacte dosis: onder dosering = verhoogde 
selectiedruk 

Spuittechniek – klimatologische omstandigheden 

Grootte van de onkruiden 
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Resistente duist 

 

Herbiciden resistentie: geïntegreerde aanpak 
Voorkomen 

Teelttechniek: 
Vruchtafwisseling 

Voldoende dichte zaai 

Rassenkeuze vb bieten: opstaand blad > liggend sneldekkend blad 

Grondbewerking: voordeel van ploegen 

Vals zaaibed 

Na-oogst behandeling 
 

Waarnemen: 

Kennis van perceel en onkruiden 
 

Bestrijding 

Spuittechniek 

Efficiënte productkeuze 

Voldoende dosering 

Weersomstandigheden voor, tijdens en na behandeling: RV, 
temperatuur,.. 

Stadium van onkruid 

 

 

 

Antiresistentie strategie 

Geïntegreerde aanpak 
Rassenkeuze 

Bemesting 

Zaai 

Waarneming-schadedrempels 

Behandelingen 
Dosering! 

Mengen/afwisselen 

Juist ogenblik van ingrijpen 

4.Registratie 

4.1 Registratie van gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen conform 

vereisten van het FAVV 

1 1 

Noteer op het registratieformulier op basis 

van welke monitoringsmethode overgegaan 

is tot interventie  

3 3 

4.2 Registreer de niet chemische 

gewasbescherming 

3 3 

4.3 Registreer het resultaat van de bestrijding 3 3 

VRAGEN? 
Mathias Abts 
Vlaamse Overheid 

Departement  Landbouw en Visserij 
Mathias.abts@lv.vlaanderen.be 
0491/86.85.59 

 
 


