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• Origine marine bioloog

• Opzoekingsstation van Gorsem (nu PCF Velm) 1983-1994

 Registratie proeven hard- en zachtfruit 

insecticiden/acariciden/rodenticiden

 Resistentie

 Ontwikkeling geïntegreerde bestrijding peren (roofwantsen)

 Ontwikkeling geïntegreerde bestrijding appel (roofmijten)

 Co-convenor ‘Side-effects of pesticides on beneficial organisms’

• Biobest 1994 – 2011

 Hoofd registratie en R&D

 IPM aardbeien

 Ontwikkeling database nevenwerkingen

• IPM Impact 2010
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IPM Impact activiteiten
Nevenwerkingen hommels (soorten - ondersoorten)

Nevenwerkingen nuttige organismen

 Microbiële preparaten

 Predatoren (roofmijten, gaasvliegen, roofwantsen,…..)

 Sluipwespen

 Zoöfage nematoden

IPM in akkerbouw (granen, kool, aardappelen, uien, spruitkool, ….): EU 2014

Volleveldsproeven

Implementatie IPM in practijk

Resistentie monitoring

EU dossiers microbiële preparaten (hernieuwing PreFeRal annex I)

Biodiversiteit proeven (e.g. vlinders)



Gewasbescherming

Definities

 Chemische bestrijding 
(pesticiden)(kalenderbespuitingen - geleide 
bestrijding)

 Geïntegreerde bestrijding (selectieve chemische 
pesticiden – biologische pesticiden – nuttige 
organismen – teeltmaatregelen – geen uitroeiing maar 
beheersing van plagen)

 Biologisch-dynamische (of organische) bestrijding 
(biologische pesticiden – nuttige organismen-
teeltmaatregelen)

• Enkel middelen van biologische origine

• Biologische origine belangrijker dan wettelijke 
toelating

February 25, 2018



Geïntegreerde bestrijding

1. Combineren van alle mogelijke bestrijdingmethoden

1. Biologische antagonisten

2. Selectieve chemische middelen

3. Alternatieve methoden (mechanische bestrijding, 

randen van bedrijven, hygiëne, ....)

4. Alternatieve bestrijding (attract and kill, mass trapping, 

feromoonverwarring,……)

2. Biologisch als het kan, chemisch als het moet



Biologische bestrijding

 Natuurlijk voorkomende arthropoden

 Geïntroduceerde roofvijanden

 Klassieke biologische bestrijding (bv. Aphelinus mali)

 Augmentative biologische bestrijding (bv. jaarlijkse 
introductie in kassen)

 Microbiële pesticiden

 Plantextracten

 Semio-chemicals (spinosad, avermectine)

 Feromonen

 Fysische preparaten

February 25, 2018



KLASSIEKE BIOLOGISCHE 

BESTRIJDING

• Meestal tegen exotische plagen (bv. wollige bloedluis, 

kastanjemineermot, ….)

• Doel: vestiging van exotische/inheemse antagonist

• Bevorderen natuurlijk voorkomende vijanden

• Oorwormen fruitteelt

• Sluipwespen koolteelten

• Bevorderen roofmijten, gaasvliegen, roofwantsen 

akkerbouw?



Bevorderen van natuurlijk

voorkomende roofvijanden

 Alternatief voedsel (andere prooisoorten, bv. 

schimmelmijten in de grond)

 Aanvullend voedsel (nektar, stuifmeel, honingdauw…)

 Schuilplaats

 Overwinteringsplaats

February 25, 2018



Bevorderen van natuurlijk

voorkomende roofvijanden

 Hagen

 Bloemstroken (kruisbloemigen, ….)

 Grasmat (alternatief maaien)

 Slootkanten

 Nestgelegenheid (mezen, ….)

 In akkerbouw bevordering bodemleven

February 25, 2018



Rosa rugosa Bottelroos



Algemene principes voor de

plantenkeuze voor hagen en windsingels

 Geen soorten nauwverwant aan hardfruit

 Geen concurrenten in de bloei

 Geen perevuur bevorderende struiken

 Geen waardplanten voor parasieten (Forsythia, okker-

en walnoot, sierkers)

 Zoveel mogelijk verschillende soorten indien mogelijk 

(bloeiboog)

 Streekeigen soorten (subsidie?)

February 25, 2018



Geschikte heesters/struiken

voor windsingels/hagen

(particulieren!)

 Zwarte els (bladluispredatoren en –parasitoïden, 
roofwantsen)

 Bottelroos (vogels, stuifmeel)

 Haagbeuk (roofwantsen)

 Hazelaar en wilg (zeer vroege bloeiers)

 Laurier (roofwantsen)

 Judasboom (roofwantsen)

 Klimop (bladluispredatoren en –parasitoïden)

 enz.

February 25, 2018



Bloemenranden



AUGMENTATIEVE

BIOLOGISCHE BESTRIJDING

 Seizoenale introducties (meestal jaarlijks) van inheemse of 

exotische macro-organismen

 Mogelijk in volleveldsteelten?

 Duur?

 Persistentie residuen bodem?

 Bankerplants, bankerplots



Predatoren



Sluipwespen



Zoöfage nematoden (aaltjes)

Symbiose tussen bacterie 

en aaltje



Schadebeeld

25 februari 2018



Herkenning

25 februari 2018

Close-up achterkant larve Engerling



25 februari 2018



Nematoden

25 februari 2018

Heterorhabditis bacteriophora engerlingen

H. bacteriophora



Zoöfage aaltjes (nematoden)



Entomopathogene nematoden

 Zeer beperkte risico’s omdat zij zich niet kunnen 

verspreiden en weining persistent zijn op de plaats 

van toepassing

 Accurate identificatie

• Heterorhabditis indica – Photorhabdus asymbiotica 

(menselijk risicio)

• Inheems, dus geen verdere vereisten gevraagd

• Niet-inheems, onderbrengen in een erkende collectie



BIOPESTICIDEN

 Micro-organismen

 Botanicals

 Toxinenextracten

 Fysische middelen



Microbiële Preparaten

 Bacteriën

 Virussen

 Schimmels



Bacteriën

 Bacillus sphaericus (muggen)

 Bacillus subtilis (zaadbehandeling)

 Bacillus thuringiensis

 var. kurstaki (Scutello, ....) (rupsen)

 var. aizawai (XenTari, Florbac, 
Certan)(rupsen - Processierups)

 var. tenebrionis (Novodor)(kevers)

 var. israelensis (Vectobac, Gnatrol, 
Teknar,...)(muggen)



Fungi

Entomopathogene schimmels

 Paecilomyces fumosoroseus (PreFeRal): meest voorname schimmel in 

de grond tegen insectenstadia in de bodem (poppen trips)

 Verticillium lecanii (Mycotal, Vertolec)

 Beauveria brongniartii (Betel)

 Beauveria bassiana (Naturalis-L - Botanigard)

 Metharizium anisoplae (Bio1020)



Microbiële preparaten

Voordelen

 Efficiënt

 Specifiek

 Selectief

 Milieuvriendelijk

 Van nature uit voorkomend

 Geen residu – geen wachttijd



Microbiële preparaten

Nadelen

 Specifiek

 Geen residuele nawerking

 Meerdere behandelingen noodzakelijk

 Interactie met andere behandelingen

 Sterk afhankelijk van klimaatsfactoren

 Luchtvochtigheid

 Temperatuur

 Lichtintensiteit



Biopesticides







Nuttige schimmels:

Paecilomyces fumosoroseus



Beauveria bassiana

(Naturalis L)



Botanigard (B. bassiana):

dermaal



Semio-chemicals

(toxinenextracten)

 SEMIO-CHEMICALS

• Biologisch van origine (fermentatie van bacteriën)

• Chemisch geformuleerd

 Spinosad (Tracer)

 Avermectine (Vertimec etc.)

• Afgeleide moleculen

 Spinoteram (Delegade)

 Milbemectine (Milbeknock) (residu?)

 Emamectine (Affirm, Proclaim)



Botanicals (plantextracten)

1. Pyrethroïden

2. Rotenon

3. Neemextracten (Indische wonderboom)

4. Plantoliën



Plantenoliën

 Neemolie (Neemgard)(witziekte, schurft, ..)

 Raapzaadolie (Telmion, ...)(spintmijten, uitvloeier, ...)

 Appelsienschilolie (PrevAm)

 Divers



Botanicals

(plantenextracten)

 Klassieke botanicals (pyrethrum, nicotine, rotenon,...)

 Azadirachtine (Neemix, Azatin,...)

 BiobAc (spint, tripazal)

 Quassia (zaagwespen)

 Plantenoliën

 Schimmelextracten



Azadiracta indica = neem

 Indische wonderboom



Azadiracta indica = neem

 Indische wonderboom



Fysische middelen

 Geen registratie nodig

• Geen actieve stof

• Geen effect op metabolisme plant of plaag

• Fysische afdoding bv. door kleven (niet stikken)



Adult whiteflies

sticking on leaves

February 25, 2018



‘Low risk’ producten

 Registratie nodig (effect metabolisme, actieve stof)

 Zepen (Flipper, Savona)



Waarom biologische bestrijding?

1. Problemen met

chemische bestrijding

1. Weinig nieuwe chemische middelen (500.106 €)

2. Afvoeren oude moleculen

3. Afvoeren nieuwe moleculen (neurotoxines)

4. Resistentie

5. Milieu



Waarom biologische bestrijding?

2. Triggers

1. Bestuiving

2. Veilingen

3. Supermarkten

4. Publieke opinie (potje gif)



MRL’s: Maximum Residu Level

 Wat zijn de drijfveren achter de vraag naar residu-

arme gewasbescherming?

1. Chemofobie

2. Schandalen

3. Export

4. Warenhuizen

5. Resistentie

6. Biologische/Geïntegreerde bestrijding



1. Chemofobie

• 2009: 10.000 gifvrije tuintjes VELT

 Gifsproeier en kunstmestzak links laten liggen is 

immers goed voor de gezondheid en vriendelijk voor de 

natuur, milieu en klimaat

• Ondanks alle herzieningen en uit de markt 

verwijderen van het overgrote deel van actieve 

stoffen, hebben chemische 

gewasbeschermingsmiddelen nog steeds een zeer 

negatief imago

• Demagogie?

• Biologische bestrijdingsmiddelen: zwavel, koper, 

rotenon, nicotine, pyrethrum, …..



2. Schandalen: Greenpeace

http://www.greenpeace.de/themen/chemie/pestizide_lebensmittel/detail/artikel/essen_ohne_pestizide-1/ansicht/bild/
http://www.greenpeace.de/themen/chemie/pestizide_lebensmittel/detail/artikel/essen_ohne_pestizide-1/ansicht/bild/
http://www.greenpeace.de/themen/chemie/pestizide_lebensmittel/detail/artikel/pestizide_in_lebensmitteln/ansicht/bild/
http://www.greenpeace.de/themen/chemie/pestizide_lebensmittel/detail/artikel/pestizide_in_lebensmitteln/ansicht/bild/
http://www.greenpeace.de/themen/chemie/pestizide_lebensmittel/detail/artikel/pestizide_zerstoeren/ansicht/bild/
http://www.greenpeace.de/themen/chemie/pestizide_lebensmittel/detail/artikel/pestizide_zerstoeren/ansicht/bild/
http://marktcheck.greenpeace.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fsupermarkt.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3CBODY%20bgColor%3Dwhite%20topmargin%3D%220%22%20leftmargin%3D%220%22%20marginwidth%3D%220%22%20marginheight%3D%220%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=85084fb1abcff698a2f7d11073270dab
http://marktcheck.greenpeace.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fsupermarkt.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3CBODY%20bgColor%3Dwhite%20topmargin%3D%220%22%20leftmargin%3D%220%22%20marginwidth%3D%220%22%20marginheight%3D%220%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=85084fb1abcff698a2f7d11073270dab


2. 

Schandalen 

Greenpeace

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW0p-FlMjYAhWLAMAKHepFAcsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vilt.be%2Fgreenpeace-chargeert-met-glyfosaatcampagne-tegen-brico&psig=AOvVaw2sQKbjIr9s9fjOPZs5pMqJ&ust=1515493668278960
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW0p-FlMjYAhWLAMAKHepFAcsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vilt.be%2Fgreenpeace-chargeert-met-glyfosaatcampagne-tegen-brico&psig=AOvVaw2sQKbjIr9s9fjOPZs5pMqJ&ust=1515493668278960


3. Export

 1995: Staatssecretaris Terpstra (volksgezondheid) heeft maandag in Den Haag een internationale 
conferentie opgeroepen wetenschappelijke argumenten voorop te zetten bij het opstellen van 
normen voor resten van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit en niet de handelspolitiek.

 In Den Haag zijn 230 gedelegeerden uit 52 landen en van tien internationale organisaties deze 
week bijeen voor de 27e vergadering van de Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR), die 
(internationale) normen ontwikkelt over de toelaatbaarheid van resten van bestrijdingsmiddelen 
op voeding.

 Resten van bestrijdingsmiddelen op druiven, graan, sinaasappelen of appels waren meermalen 
reden om deze produkten uit een land te weren. In de Wereld Handels Organisatie zijn inmiddels 
afspraken gemaakt over procedures om dergelijke conflicten te beslechten. Bij de 
handelsconflicten spelen de normen van de CCPR een belangrijke rol.

 2008: Rusland stemt in met het Plantkeursysteem tot 1 juli volgend jaar. Daarna bekijkt Rusland 
of het systeem voldoet aan hun eisen. Onderdeel van de afspraak is dat Nederlandse exporteurs 
zich vrijwillig kunnen registreren als exporteur van plantaardige producten naar Rusland. De 
vrijwillige registratie wordt voor de exporteurs van voedselgewassen een onderdeel van een plan 
waarin ze aangeven hoe ze zich kunnen houden aan de Russische wet over de residuen van 
bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit. Afgelopen week is een Russische delegatie op bezoek 
geweest in Nederland om de export naar Rusland te bespreken.

 Rusland kent veel strengere eisen dan de EU voor restanten van bestrijdingsmiddelen 
(residuen) op groenten en fruit. Sinds kort handhaaft Rusland deze strengere regelgeving op 

strikte wijze. Dat maakt export van groenten en fruit soms erg lastig.



4. Warenhuizen 

 Naast wettelijke ook nog secundaire standaards!

Tengelmann-Gruppe stoppt Pestizide in Obst 

und Gemuese

Fuenfte Supermarktkette reagiert auf 

Greenpeace-Kampagne gegen Gift im Essen

http://marktcheck.greenpeace.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fsupermarkt.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3CBODY%20bgColor%3Dwhite%20topmargin%3D%220%22%20leftmargin%3D%220%22%20marginwidth%3D%220%22%20marginheight%3D%220%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=85084fb1abcff698a2f7d11073270dab
http://marktcheck.greenpeace.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fsupermarkt.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3CBODY%20bgColor%3Dwhite%20topmargin%3D%220%22%20leftmargin%3D%220%22%20marginwidth%3D%220%22%20marginheight%3D%220%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=85084fb1abcff698a2f7d11073270dab


4. Warenhuizen



5. Resistentie

• De levensduur van een gewasbeschermingsmiddel is 

beduidend korter geworden

 Weinig mogelijkheden tot afwisseling

 Overgebruik indien efficiënt

• IRAC, FRAC

• Biologische bestrijding kan een grote ondersteuning 

geven

 Vb. perenbladvlo, spint- en roestmijt

• Microbiële preparaten zelf resistentiegevoelig



6. Biologische /

geïntegreerde bestrijding

 Voorbeeld: Spanje paprika

• Schandaal Greenpeace Duitsland illegale residuen

• Verplichting van warenhuizen om biologisch te 

werken

• Amblyseius swirskii

• Nesidiocoris tenuis



Amblyseius swirskii



Problemen biologische 

bestrijding

1. De natuur is het grootste gifvat ter wereld

2. Registratie: verschil USA – Europa

3. Faunavervalsing (Harmonia axyridis)

4. Klimaatsopwarming

5. Verschuivingen in het plaagcomplex

6. Nieuwe parasieten (>4,000 soorten in EU, 15%)

7. Nieuwe teelttechnieken



Nieuwe parasieten
 Bladluizen

 Katoenbladluis, 

 Witte vliegen

 Tabakswittevlieg, (Kaswittevlieg)

 Wolluizen

 Citruswolluis

 Tripsen

 Californische trips, uientrips, echinotrips, Japanse bloementrips

 Vliegen

 Mineervliegen 3 soorten Liriomyza spp

 Fruitvliegen o.a. Suzuki-vlieg

 Vlinders

 Motten o.a. Turkse mot, Floridamot, Duponchelia,….

 Mineermotten tomatenmineermot

 Kevers

 Aziatisch onze-lieve heersbeestje

 Mijten

 O.a. tomatengalmijt



Tuta absoluta



Organische en Ecologische

bestrijding

1. Organische bestrijding

1. Geen chemische middelen

2. Inzet natuurlijke vijanden

3. Biologische pesticiden

4. Pesticiden van natuurlijke origine (zwavel, koper, etc.)

2. Ecologische bestrijding = teeltmaatregelen (rassen 

keuze, mechanische bestrijding)



Biologische bestrijding

versus Organisch telen

1. Sublimeren van zwavel

2. Druppelen van koper



Sublimeren van zwavel



Effecten van zwavel

in biologisch-organische teelten

 Vb als fungicide tegen appelschurft in de appelteelt

1. Afdoden van Aphelinus mali = problemen wollige 

bloedluis

2. Afdoden van Colpoclypeus florus (+ andere 

parasitoïden)= problemen met vruchtschilvreter

3. Afdoden van parasitoïden = problemen met 

mineermotten



Nevenwerkingen van koper

op nuttige organismen

1. Zeer toxisch (regenwormen)

2. Cumulerend

3. Steriliserend

4. Toxisch voor hommels

 Ervaringen in Nederland met meedruppelen tegen 

Botrytis = enkel nog steriele roofwantsen



Geïntegreerde bestrijding:

definitie EU

 Integrated Pest Management (IPM) is an effective and 

environmentally sensitive approach to pest 

management that relies on a combination of common-

sense practices. IPM programs use current, 

comprehensive information on the life cycles of pests 

and their interaction with the environment. This 

information, in combination with available pest 

control methods, is used to manage pest damage by 

the most economical means, and with the least 

possible hazard to people, property, and the 

environment.



Geïntegreerde  bestrijding

1. Europees verplicht voor elke teelt in elke lidstaat.

2. Plannen moeten voorgelegd worden ten laatste in 

2014.

3. Tuinbouw al zeer ver

4. Akkerbouw?



Voorbeelden geslaagde implementatie 

geïntegreerde bestrijding

1. Perenteelt

2. Appelteelt

3. Boomkwekerijen

4. Glasgroenten

5. Sierplanten



 2003 : eerste gevallen van resistentie perenbladvlo 

Hageland (17 bespuitingen in 2 weken tijd met 

synthetische pyrethroïden, carbamaten, organische 

fosforester en gechloreerde koolwaterstoffen)

 2004-2006: algemene resistentie

 Geen chemische oplossing meer mogelijk

1.Perenteelt



1. Perenteelt

Wanneer was IPM in hardfruit mogelijk?

 Waarschuwingssystemen

 Eerste selectieve middelen tegen sleutelparasieten

 Pirimor, Insegar, Nissorun, Apollo, Torque, Dimilin, …..

 Later Bt’s, CpGV, verwarringstechniek,…..

 Gecombineerd onderzoek (CH, NL, B, F, D, ….)

 Anthocoris nemoralis

 Invliegen in juni, schade opgeruimd in 1 à 2 weken

 IPM peren verplicht door de veilingen (logboeken)



2. Appelteelt

Appelroestmijt, spintmijt

 Opkomst van de Jonagold (Jonagoldbaronnen)

 Appelroestmijt

 Onzichtbaar (1/10 mm)

 Indien schade zichtbaar te laat voor bestrijding

 Geen kleuring meer, ruwschillige appel = waardeloos



2. Appelteelt

Appelroestmijt, spintmijt

 Waarschuwingssystemen

 Eerste selectieve middelen tegen sleutelparasieten

 Gecombineerd onderzoek (CH, NL, B, F, D, ….)

 Typhlodromus pyri (Amblyseius finlandicus, A. andersoni)

 Sluipwespen (wollige bloedluis, minneermotten, 

vruchtschilvreter)

 OP-carbamaat resistente roofmijten (CH)

 Eénmalig uitzetten bij planten

 Verplicht systeem veilingen (logboek)



3. Boomkwekerijen

 Rozen, laanbomen, heesters,…

 Nuttige organismen

 Zoöfage nematoden (taxuskever)

 Roofmijten (spint)

 Microbiële preparaten (rupsen,….)

 Logboeken (Ministerie)

 Problemen

 Groot aantal soorten

 Groot aantal variëteiten



4. Glasgroenten

 Bestuiving tomaten

 Vibrator = zeer duur

 Roland De Jonghe 1988 Biobest



Bestuiving door hommels



4. Glasgroenten

 Enorme vraag naar biologische/geïntegreerde 

bestrijding

 Introductie verschillende biologische antagonisten

 Nevenwerkingen

 Hommels

 Nuttige organismen

 Grote vraag naar microbiële producten omwille van 

extra-legale eisen supermarkten



5. Sierplanten
 Zeer succesvol in snijrozen, gerbera en chrysanten

 Roofmijten tegen Californische trips

 Roofmijten tegen spint

 Sluipwespen tegen wittevlieg en mineervliegen

 Succesvol in stekplanten

 Microbiële preparaten tegen rouwmuggen

 Problemen

 Groot aantal soorten

 Groot aantal variëteiten

 Zeer lage schadedrempel

 Biologische bestrijding soms niet mogelijk (invliegen)



Voedselproductie en gewasbescherming

Algemeen

 Chemische gewasbescherming is en zal altijd een belangrijk onderdeel 
zijn en blijven van het totale pakket, zij het onder de vorm van 
geïntegreerde bestrijding (IPM). Uitroeiing van een plaag is geen 
prioriteit meer, wel beheersing en het brengen onder een economische 
schadedrempel.

 De huidige negatieve perceptie t.o.v. chemische middelen is vaak 
gebaseerd op betwistbaar en zeer pover wetenschappelijk onderzoek of 
stemmingmakerij (bestuiversproblematiek)

 NGO’s gebruiken vaak niet correcte argumentatie om verwarring en 
zelfs paniek te zaaien (neonicotinoïden, glyfosaat)

 Veel van de huidige beperkingen zijn gebaseerd op voor registratie 
verplichte maar zeer beperkte proeven, die mijlenver van de praktijk af 
staan, bv. door laboproeven op glazen of plastieken plaatjes, of 
extrapolatie naar nauwelijks of niet verwante soorten of groepen toe.

 Gewasbescherming gebaseerd op natuurlijke middelen zoals 
plantextracten neemt toe en zal in belang blijven toenemen, niet als 
alternatief voor maar als partner van chemische middelen. Zij zijn 
echter niet per definitie onschadelijk voor mens of milieu.

 Gewasbeschermingsmiddelen, gebaseerd op microbiële preparaten, 
nemen nog steeds in belang toe, meestal aangedreven door de angst 
voor hoge residuen. Ook hier geldt dat deze middelen niet per definitie 
onschadelijk zijn.

 Nieuwe technieken zoals verwarringstechniek, masstrapping, flying
doctor systeem of attract and kill zijn nu al een belangrijke aanvulling 
in de praktijk.



Voedselproductie en 

gewasbescherming

 Organische (zuiver biologische) land- en tuinbouw is 

geen valabel alternatief voor de huidige klassieke 

gewasbescherming en is vaak negatief en zelfs nefast 

voor duurzame land- en tuinbouw (gebruik zwavel, 

koper, pyrethrines, nicotine, rotenon,….- vervanging 

glyfosaat door branden)

 Vele voorgestelde alternatieven zijn vaak 

wetenschappelijk zeer pover ondersteund, en eerder 

naïef uitgebouwd (bloeiende akkerranden).



Toekomst van gewasbescherming

 Geïntegreerde bestrijding (IPM) wordt de norm, ook in akkerbouw.

 Resistentie wordt een groter probleem dat enkel via strikte anti-

resistentieschema’s én met de hulp van biologische antagonisten kan 

onder controle gehouden worden.

 Gewasbescherming wordt niet meer een zaak van 1 manier van 

behandelen, maar het toepassen van concepten in de vorm van 

gecombineerde technieken waarbij zowel biologische als chemische 

middelen, tezamen met biologische antagonisten en nieuwe systemen, 

een belangrijke rol zullen spelen. De overheid zal hierop inspelen bij de 

erkenning van nieuwe middelen.

 Biologische antagonisten (macro organismen) zullen ook in akkerbouw 

hun ingang vinden, hetzij als klassieke, hetzij als augmentatieve 

biologische bestrijding. Hun succes is echter grotendeels afhankelijk van 

het beschikbaar zijn van (chemische) middelen.

 Gewasbescherming wordt zeer gecompliceerd en bijgevolg een zaak van 

zeer goed opgeleide specialisten/voorlichters, niet meer van individuele 

telers.

 Nieuwe technieken (feromonen, flying doctors, geïnduceerde 

resistentie,…) worden belangrijker.

 Het opbod tussen warenhuisketens i.v.m. residu’s zal nog toenemen.

 GMO’s?



GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING 

AKKERTEELT (UIEN)

 Elimineren van breedwerkende middelen (synthetische 

pyrethroïden)

 Spuitschema’s op basis van selectiviteit (direct of in 

tijd)

 Bevorderen nuttige organismen tegen trips (al deze 

soorten zijn commercieel te verkrijgen, maar komen 

ook van nature uit massaal voor)

 Orius sp. (gewas)

 Chrysopa carnea (gewas)

 Macrocheles robustulus (bodem)

 Hypoaspis miles (bodem)

 Aleochara bilineata (bodem)(uienvlieg)

 Atheta coriaria (bodem)(uienvlieg)



Middelenkeuze akkerbouw

 Synthetische pyrethroïden moeten eruit

 Zeer lange nawerking

 Zeer toxisch voor nuttige organismen

 Uitzondering : tau-fluvalinate (Mavrik)

 Selectieve middelen (erkend of kort tegen erkenning)

 Cyazypyr (Benevia)

 Spiromesifen (Movento)

 Spinosad (Tracer)(korte nawerking)

 Neemazal/Azatin (azadirachtin)

 Pymetrozine (Chess)

 Flonicamid (Teppeki)

 Ka-zout vetzuren (Flipper)

 Appelsienolie (Prev-Am)

 Avermectine (Vertimec)(korte nawerking)



Orius species

 Verschillende soorten

 Zeer polyfaag

 Zeer populair in de glasgroententeelt tegen trips 

(tezamen met roofmijten)

 Zeer algemeen buiten

 Wordt aangelokt door (begin van) schade

 Zeer snelle ontwikkeling (1 week)

 Uien?



Chrysopa carnea

(gaasvlieg – goudoogje)

 Zeer algemeen

 Meest breedwerkende predator

 Zeer polyfaag

 De larven zijn zeer efficiënt, maar ook kannibaal

 Eieren frequent aangetroffen op uien (maar geen 

larven)



Nuttigen in uien in Flevoland



Nuttigen in de bodem: roofmijten

(pre-pupae en pupae trips)

 Macrocheles robustulus

 Hypoaspis miles



Nuttigen in de bodem: roofkevers

(pre-pupae en pupae trips)

 Aleochara bilineata

 Atheta coriaria



Bedankt voor uw 

aandacht!


