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 50% driftreducerende doppen:
 Waarom?
 Welke zijn er?
 Werken ze in alle teelten?

Overzicht 

 Resistente uitstaande melde:
 Leu218Val mutatie waar komt ze voor?
 Kunnen we ze bestrijden?

 Chemisch-mechanische onkruidbestrijding:
 proefresultaten
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Overzicht 

 Update bladschimmelziekten
 2017 een uitzonderlijk jaar ?
 Hoe bereiden we de toekomst voor?

 Neonicotinoïden als insecticide in de zaadomhulling
 Waarom gebruiken we het?
 Is het gebruik in biet veilig?
 Een luxe die we verliezen?
 Wat zijn de perspectieven-alternatieven?



50% driftreducerende doppen4
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 Willen we onze GBM behouden en praktisch kunnen gebruiken 
dan moeten we de problemen aanpakken!!

Driftreductie: één element van de 
oplossing 
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Driftreductie: één element van de 
oplossing 

 Driftreductie verlaagt de kans op:
 Schade aan naburig perceel 
 Gezondheidsrisico’s voor omstaanders
 Contaminatie van oppervlaktewater met GBM
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Waarom 50% driftreducerende doppen ?

 Te veel GBM worden teruggevonden in de oppervlaktewateren!!
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Waarom 50% driftreducerende doppen ?

Project 'Gemeentelijke aanpak van puntvervuiling met gewasbeschermingsmiddelen, in projectgebied 'De Zouw', op 
niveau van zowel particulier als landbouwsector'

 Te veel GBM in de oppervlaktewateren u kan er iets aan doen !
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 Wat als we geen actie ondernemen? 

Waarom 50% driftreducerende doppen ?
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 Wat als we geen actie ondernemen? 

Waarom 50% driftreducerende doppen ?
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 Wat als we geen actie ondernemen? 

Hoe lang nog? 

Waarom 50% driftreducerende doppen ?

20 m
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 Wat als we geen actie ondernemen? 

Waarom 50% driftreducerende doppen ?
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 Wat als we geen actie ondernemen? 

Waarom 50% driftreducerende doppen ?
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Waarom 50% driftreducerende doppen ?
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50% driftreducerende doppen: verplicht!!



16

50% driftreducerende doppen: verplicht!!
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Welke 50% driftreducerende doppen zijn er?
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Welke 50% driftreducerende doppen kiezen?

 Veel landbouwers/loonsproeiers hebben reeds 
50% driftreducerende doppen

 Werken de producten even goed met een 75% of 90% 
driftreducerende dop ? 
 herbiciden - fungiciden

 De vragen die zij soms hebben:
 Hoe kan ik de verplichte bufferzones tot een minimum beperken? 
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Welke 50% driftreducerende doppen kiezen?

 Sommige landbouwers moeten nog kiezen/kopen: 
Welke?
Werken ze voor al mijn teelten even goed?

 2018 = samenwerken om vragen te beantwoorden voor akkerbouw
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Welke 50% driftreducerende doppen kiezen?

 Is er reden om je af te vragen of ze allemaal even goed werken? 

 Werkzaamheid = type product + type doelwit + druppelgrootte
+ kwaliteit van uitvoering van de behandeling
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Welke 50% driftreducerende doppen kiezen?

 Is er reden om je af te vragen of ze allemaal even goed werken? 
BCPC 
specificatie

Druppel grootte Bedekking Indringing 
in het 
gewas

Driftrisico
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Welke 50% driftreducerende doppen kiezen?

 Onkruidbestrijding biet = één van de moeilijkere toepassingen 
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Proef 2017

Onbehandelde zone
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Onbehandelde zone

Proef 2017
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Proef 2017
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Proef 2017
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Proef 2017



Uitstaande melde Leu218Val28



29

 Melganzevoet

Melganzevoet en Uitstaande melde: 
herken de verschillen

 Uitstaande melde



14/02/2018
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 2 verschillende mutaties terug gevonden: Leu218Val         en Ala251Val       
 4 velden met Leu218Val
 3 velden met Ala251Val

Resistente Uitstaande Melde in België
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 Vaststelling 1: niet op alle ‘moeilijke velden’ is er resistentie

Resistente uitstaande melde

 Vaststelling 2: start de bestrijding in het kiemlobstadium
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ATXPA Resistent Leu218Val
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ATXPA “gewoon”

CHEAL Resistent

CHEAL “gewoon”

Resistente uitstaande melde in potexperimenten

 Vaststelling 3:
resistente uitstaande melde = moeilijker dan resistente melganzevoet

 Vaststelling 4 voor Leu218Val ATXPA: 
 ‘Venzar’ zeer belangrijk in de bestrijding
 ‘DMP’ lijkt te helpen
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Resistente Uitstaande Melde Leu218Val
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Resistente Uitstaande Melde Leu218Val

 Geen goede bestrijding meer mogelijk in biet – wel zeer droog jaar

 Zeer beperkte bestrijding – vooral remming

 Beste remming door object 5 - 6 - 7- 8 - 12 (ook van bieten)
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Evolutie uitstaande melde in object 2: FAR+ Venzar
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Evolutie uitstaande melde in object 12: BeGSV
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Evolutie uitstaande melde obj 12 BeGSV: 15 mei



38

Evolutie uitstaande melde obj 12 BeGSV: 29 juni
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Evolutie uitstaande melde obj 12 BeGSV: augustus
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Conclusies proef uitstaande melde 2017

 Zet geen bieten meer op deze percelen
 Indien wel bieten op percelen met lagere druk van melde:
 Kies bietenvariëteit met veel blad, die snel de rijen sluit
 Rem uitstaande melde met “+/- sterk FAR schema” 
 prijs FAR beperken + remming biet beperken
 bieten 4-6 blad schoffelen in en tussen de rij
 Verwijder overgebleven melde manueel
 Rooi als laatste – reinig machine? 

 Bestrijding in granen is mogelijk
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Conclusies proef uitstaande melde 2017

 Bestrijding in maïs mogelijk
 vb. schema maïs rond proefperceel, behandeld in na-opkomst met:
 *0,35 l/ha Videl (20% tembotrione)
 *0,75 l/ha Banteng (30 g/l foramsulfuron – 10 g/l thiencarbazone-methyl)
 0,8 l/la Lecar (960 g/l s-metolachloor)

 Toch opletten met verspreiding via:
(Aper J., 2012. Metamitron resistant Chenopodium album in sugar beet: metabolism,origin and spread of target site 
resistance in Belgium. PhD thesis, Ghent University)

 Kuilsilo na 4 weken = 0-5% overleving van zaden
 “Door koe gaan” van rijpe zaden = betere kieming, zelden veel kapotte 

zaden
 In drijfmestkelder na 4 maand bewaring = 21%-60% levende zaden over
 Stalmesthoop na 4 weken = 0-1% levende zaden over



Gecombineerde onkruidbestrijding42
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 Vermijden van selectie resistente onkruiden – verlies van herbiciden 
– behoud van competitiviteit en rendabiliteit op lange termijn 
 IWM= Integrated Weed Management = IPM, de sleutel tot een oplossing op lange 

termijn
 Gebruik alle bestaande methoden om een goede werkzaamheid te bekomen
 Rotatie van teelten (voorjaar-najaar)
 Werkingswijze: mengen in een teelt – alterneer in de rotatie
 Integreer alternatieve methoden (niet-chemisch)

Waarom chemisch-mechanisch onkruidbestrijding

 Beheer van bietenpercelen:
 met resistente onkruiden – uitstaande melde Leu218Val mutatie
 beheer in context van dosisverlagingen – verlies producten



44

Proef chemisch-mechanische onkruidbestrijding 2016

400 onkruiden/m2, veel melganzevoet en veel grassen + nat jaar
Suikeropbrengst: 13,9 ton/ha

M1: 5x FAR M2: 2x FAR 
3x desherbineuse

M3: 3x FAR 
2x schoffel met 
vingerwieders

M4: 
3x schoffel met 
vingerwieders

Prijs: 377 €/ha
Werkzaamheid: 94% 
Overlevende onkruiden: (25/m2)
Opbrengst: 100%

405 €/ha
97%
(13/m2)
95%

340 €/ha
97% 
(13/m2)
94%

180 €/ha
81% 
(77/m2)
44%
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Proef chemisch-mechanische onkruidbestrijding 2017

16 onkruiden/m2, veel herik, melkdistel, melganzevoet, zwarte nachtschade, 
perzikkruid, varkensgras + droog jaar
Suikeropbrengst: 18,5 ton/ha

M1: 6x FAR

Prijs: 321 €/ha
Werkzaamheid: 91% - 93%
Overlevende onkruiden: (1/m2)
Opbrengst: 100%
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Proef chemisch-mechanische onkruidbestrijding 2017

16 onkruiden/m2, veel herik, melkdistel, melganzevoet, zwarte nachtschade, 
perzikkruid, varkensgras + droog jaar
Suikeropbrengst: 18,5 ton/ha

M1: 6x FAR
M2: 1x FAR 
5x desherbineuse

M3: 4x FAR 
1x schoffel met 
vingerwieders

Prijs: 321 €/ha
Werkzaamheid: 91% - 93%
Overlevende onkruiden: (1/m2)
Opbrengst: 100%

384 €/ha
80% -82%
(3/m2)
96%

289 €/ha
98 -91% 
(1/m2)
98%
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Proef chemisch-mechanische onkruidbestrijding 2017

16 onkruiden/m2, veel herik, melkdistel, melganzevoet, zwarte nachtschade, perzikkruid, varkensgras + droog jaar

Suikeropbrengst: 18,5 ton/ha

M1: 6x FAR

M4: 3x FAR
1x schoffel 
1x schoffel met vingerwieders

Prijs: 321 €/ha
Werkzaamheid: 91-93% 
Overlevende onkruiden: (1/m2)
Opbrengst: 100%

290 €/ha
97-88% 
(2/m2)
97%

180 €/ha
70-69% 
(5/m2)
81%

M5:
1x schoffel
1x schoffel/roterende wiedeg
1x schoffel met vingerwieders
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 Volledig mechanische onkruidbestrijding = niet rendabel
 Niet in droog of nat jaar
 Niet op perceel met lage (2017) of hoge onkruiddruk (2016)
 Onkruidbestrijding in de rij blijft problematisch

Chemisch-mechanisch onkruidbestrijding

 FAR afsluiten met 1 schoffelbeurt = interessant (2017 was droog)

 Proeven verder zetten om haalbaarheid te evalueren 
 variabele omstandigheden + systemen



De situatie van 2017
Update

Bladschimmelbestrijding

14/02/2018
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De spuitdrempel bereiken we steeds vroeger
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Bladschimmels: 2017 minder ziektedruk ?
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Bladschimmels: 2017 minder ziektedruk ?
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 in 12 velden in 2016 QoI resistentie getest (3de jaar monitoring)

Cercospora een steeds complexere bestrijding

Resultaten 2016: verhoogde ED50 voor 2 zeer frequent gebruikte triazolen in 
België
Resultaten triazolen resistentie = complex te begrijpen, welk niveau van 

resistentiefactor heeft een relevantie in het veld? 
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Cercospora een steeds complexere bestrijding

 De strobilurinen (QoI) werken niet meer, de triazolen krijgen het steeds lastiger

 KBIVB doet proeven om “andere” fungiciden te testen op 
werkzaamheid op cercospora – enkele interessante pistes – te 
vroeg om te concluderen



INTERVENTIE: spuitdrempels
55

Hoe waarnemen = 100 bladeren verspreid over veld



INTERVENTIE: spuitdrempels
56

Voor 20/8 Na 20/8
Cercospora
Ramularia 

5% 
aangetaste bladeren

20% 
aangetaste bladeren

Witziekte 
Roest

15%  
aangetaste bladeren

30% 
aangetaste bladeren

Hoe waarnemen = 100 bladeren verspreid over veld

X 5 = drempel Cerco bereikt
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 Rassenkeuze – minder gevoelig ras

 Rotatie minimum 1 op 3, meer is beter 

 Bodembewerking voor zaai!

CONCLUSIES 

PREVENTIE

WAARNEMEN: Bladschimmelziekten (vanaf begin juli)

INTERVENTIE:  op drempel (5 of 15% voor 20/8 en 20 of 30% na 20/8) 

 Product erkend tegen de 4 ziekten

 Toegepast aan volle dosis

 3 – (4) weken later WAARNEMEN: bladschimmels

INTERVENTIE T2:  verander van product, max. 
1 toepassing met een strobilurine (Retengo –Agora)



Neonicotinoïden in de zaadomhulling58
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 Kies voor een zaadbehandeling met:

 Poncho Beta (clothianidine/beta-cyfluthrin) of 

 Cruiser Force (thiamethoxam/tefluthrin)

Wat kunnen we doen om duurzaam te zijn?
Neonicotinoïden als insecticiden in de zaadomhulling

bron:

 Beschermt tegen bodemplagen

 Beschermt tegen groene perzikbladluis 
= overbrenger van vergelingsziekte,

= verliezen van 20 tot 40%  mogelijk

 Past in IPM strategie omdat 
volleveldsbehandelingen tegen groene 
perzikbladluis veel schadelijker zijn 
voor nuttige insecten
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 Er wordt een verbod op het gebruik van NNi’s in buitenteelten 
besproken

NNi insecticiden in de zaadomhulling

 Veel contacten voor technische argumentatie van behoud van NNi’s in biet ten aanzien van:

 Federaal (Dienst pesticiden en meststoffen, Ministerie landbouw)

 Waals parlement

 Europees (CIBE en CEFS)



Risico’s

 stof X
 guttatie X
 pollen bieten X
 pollen onkruid X
 residu’s wortels & bladeren X
 residu’s in de bodem X
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Gebruik neonicotinoïden in zaadomhulling 
= laag risico voor bijen
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 Neonicotinoïden op EU niveau = voorstel verbod op NNi’s in buitenteelten

NNi insecticiden stand van zaken
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 Resistenties in bladluizen ten aanzien van:
 Pyrethroïden (3A)
 Carbamaten (1A)
 Organophosphaten (1B)

Wat zijn de perspectieven zonder NNi’s voor 
bladluisbestrijding

2014 monitoring Myzus persicae
 Getest op target site resistentie (KBIVB-R.Nauen)

 Pyrethroïde resistentie (3A): Kdr/sKdr: 20% Kdr resistent – 80% sKdr resistent
 Pirimicarb resistentie (1A): MACE: 82% resistent
 Neonicotinoïde resistentie: 0% resistent

 Metabolische resistentie gekend in Myzus persicae t.a.v. dimethoaat – (NNi’s) 
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 Proef 2017 ITB (Seine-Martime):
 Stadaard zaden (zaai 5 april)
 3 behandelingen met pyrethroïden / carbamaten : 15 mei – 24 mei – 11 juni
 Vroege vergelingsziekte, eerste symptomen einde juni

Wat zijn de perspectieven zonder NNi’s voor 
bladluisbestrijding

Wortels 
(t/ha)

Suiker % Suiker t/ha Suiker/ha
index

Geen vergelingsziekte 109,3 18,43 20,14 100

Vergelingsziekte 75,57 17,09 12,92 64

 25% van het perceel aangetast, in aangetaste zones -36% opbrengst, -9% op perceelsniveau



 Enige manier voor bestrijding van (ritnaalden, emelten, miljoenpoten, bietenkevers)

 Geen 100% volwaardige alternatieven, Force genoeg ? 
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Onbehandeld Force Poncho beta

Wat zijn de perspectieven zonder NNi’s voor 
bodeminsecten

Proef KBIVB emelten – ritnaalden 2013



 Enige manier voor bestrijding van (ritnaalden, emelten, miljoenpoten, bietenkevers)

 Geen 100% volwaardige alternatieven, Force genoeg ? 
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Wat zijn de perspectieven zonder NNi’s voor 
bodeminsecten

Onbehandeld

Proef KBIVB 2017
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 50% driftreducerende doppen zijn verplicht – 2019 iedereen conform
 er zijn 50% doptypes die geschikt zijn voor de onkruidbestrijding in biet
 Meer types worden getest en gevalideerd in andere teelten

CONCLUSIES

 “gewoon moeilijke uitstaande melde”
 Herken uitstaande melde en start de bestrijding in het kiemlobstadium
 Gebruik aangepast schema
 Uitvoering FAR moet perfect zijn! 

 Uitstaande melde met Leu218Val mutatie
 = veel moeilijker dan resistente melganzevoet
 = geen efficiënte bestrijdingsschema’s beschikbaar
 Op percelen met hoge druk = geen bieten (maïs, granen)
 Op percelen met lage druk = bieten kan + FAR+ schoffelen + manueel 

verwijderen + laatste rooi



68

 Chemisch-mechanische onkruidbestrijding
 Volledig mechanisch niet rendabel
 1 schoffelbeurt in droge omstandigheden = interessant + nuttig + rendabel
 Meer onderzoek noodzakelijk

CONCLUSIES (2)

 Bladschimmelziekten - cercospora

 Proeven om alternatieve fungiciden te testen zijn lopende

 De drempel wordt vaak 1 à 2 weken vroeger bereikt dan “vroeger”

 Adviezen voorlopig ongewijzigd

 Neonicotinoïden in zaaizaadbehandeling biet

 Indien beslissing verbod op EU niveau = ernstige gevolgen voor biet

 = geen efficiënte alternatieven beschikbaar tegen

 Vergelingsziekte (bladluis bestrijding)

 Bodeminsecten is “Force” voldoende ??

 (hopelijk) vinden + erkennen van alternatieven = traag proces (10 jaar??)


