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Waarom gewasbescherming?



Waarom?

Gewassen beschermen tegen ziekten en plagen
Teelten redden
Hongersnood voorkomen

AARDAPPELPLAAG PHYTOPHTORA INFESTANS

1930 coloradokever  DDT….



- voedselschaarste tussen 1845 en 1850 
- voedselvoorziening grotendeels afhankelijk van de 

aardappeloogst. 
- Negentig procent mislukt als gevolg van de 

aardappelziekte. 
GEVOLG:
- Eén miljoen mensen stierven ten gevolge van 

ondervoeding, en vooral, van door ondervoeding 
veroorzaakte ziektes. 

- Vooral getroffen waren de armen op het platteland, met 
nauwelijks of geen alternatieven voor hun eenzijdige 
aardappeldieet. 

- twee miljoen Ieren verlieten, vrijwillig of gedwongen, 
hun land. 

- Conflict met Engeland

IERLAND



VLAANDEREN

- De aardappelcrisis veroorzaakte in Vlaanderen een laatste hongersnood van 
de 'oude stijl‘:

- 1845 ging bijna 90% van de aardappeloogst verloren. 
- In 1846 kwam daarbij een gedeeltelijke mislukking van de rogge- en 

tarweoogsten, de belangrijkste broodgranen. 
- In de winter van 1846-1847 was maar de helft van de benodigde 

etenswaren voorradig in het land, wat leidde tot een scherpe 
crisissituatie. In diverse steden braken in het voorjaar van 1847 
broodrellen uit. 

- Verzwakking en de gevoeligheid voor ziektes zoals tyfus en diarree 
stuwden de sterftecijfers in sommige regio's omhoog met 50% tot 
100%. 

- De totale tol van de hongersnood in Vlaanderen wordt geschat op 
50.000 extra overlijdens. 



12 miljard mensen voeden in 2050….



De plaag evolueert



1863: Louis Pasteur bewijst dat plantenziekten 
veroorzaakt worden door bacteriën en 
schimmels. 

Anton deBary : het witte schimmelpluis van P. 
infestans op geïnfecteerde planten de oorzaak 
was van de aardappelziekte. Door zijn 
verdiensten wordt hij wel beschouwd als ‘de 
vader van de plantenziektekunde’.

Aardappelziekte: begin plantenziektekunde



Cyclus aardappelplaag



Cyclus aardappelplaag als seks aan de orde 
komt…



- Voor geslachtelijke voortplanting: 2 verschillende parings-
typen nodig, het A1- en het A2-type. 
- Tot de jaren ’80 kwam in Europa alleen type A1 voor en was 
er dus geen geslachtelijke voortplanting. En was de bestrijding 
“eenvoudig”
- er geen recombinatie van genen plaatsvond. 

- Sinds de introductie van het A2-type in Europa vanuit 
Mexico is geslachtelijke voortplanting algemeen en 
worden er steeds nieuwe stammen (individuen) 
gevormd, wat de bestrijding bemoeilijkt:
- Agressiever
- Resistentie vb Shirlan –fluazinam, metalaxyl

Aardappelplaag – geslachtelijke voortplanting







En de 
gewasbeschermingsmiddelen???



De goeie oude tijd…



Gewasbeschermingsmiddelen

1885
Bordeauxse pap: zwavel + koper

Koper 

Vanaf 1930 (DDT)- 1970-80 gouden jaren
Gele kleurstoffen
Tinproducten
Dithiocarbamaten: maneb, mancozeb, thiram,
Chloorthalonil
Benzimidazolen TopsinM, Lirotect..
….

1962: Silent Spring van Rachel Carson: begin van de ommekeer…



Toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen

KB 1975 Belgische wetgeving
Richtlijn 91/414 EU harmonisatie
Verordening 11072009



Toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op 
Belgische markt

Europees niveau:
Werkzame stoffen:

Bijlage 1 positieve lijst

Opname toelating mogelijk in België
Geen opname geen toelating mogelijk, intrekking 

Recent: diquat, Plenum, linuron, Rovral, ..

Belgisch niveau
Toelating verkoop handelsproducten

Regionaal niveau
Gebruik 



Gevolg van 91/414

onder Richtlijn 91/414/EEG
 > in voege getreden : 25/07/1993 
 > doel: harmonisering evaluaties tussen lidstaten

werkzame stoffen
 Opnieuw geëvalueerd in verschillende fasen (ongeveer 15 jaar)
 In 1991 ongeveer 1000 ws op de markt in EU in 2011 nog iets meer dan 350

19



Gevolg van 91/414
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Verordening 1107/2009

Strenger: geen risico evaluatie wederzijdse erkenning

Gevaar

risico

Cut-off criteria



Hererkenning van werkzame stoffen na 
verordening 1107/2009

Werkprogramma in 5 gangen zogenaamde AIR 
programma’s

goedgekeurd Niet goedgekeurd

Programma totaal Herekend lopende Niet 
ondersteund

Niet opnieuw 
erkend

AIR 1 7 7

AIR 2 31 20 3 8

AIR 3 150 22 102 4 22

AIR 4 220 186 34

AIR 5 66 66

totaal 474 49 357 38 30



Waarover gaat het volgende jaren?
Fungiciden:

Thiram mancozeb, maneb???
zaadontsmetting erwten, bonen, mais, bieten, cichorei einde gebruik 31/1/20

schimmels verschillende groenten en fruit    einde gebruik 30/4/19 

Iprodione (Rovral) al weg MRL detectielimiet
Diethofencarb *

Appel/peer

Fenpropimorf (Corbel) *
Witziekte granen, bieten

Mycobutanil Systhane *
Witziekte groenten en fruit

Triflumizool Rocket *
Vruchtgroenten, sierteelt

Fenamidone Fenomenal, Boreso einde gebruik 14/11/19
Aardappelen plaag
Groenten, sierteelt ,fruitteelt

* Geen dossier



Waarover gaat het volgende jaren?

Herbiciden

Diquat einde gebruik 4/11/2019
Totaalherbicide, loofdoding 

Carbeetamide Legurame *
Sla, wortelen, cichorei

quizalofop –p Targa *
Grassen diverse teelten

Cloridazon Pyramin*
Bieten, uien, knoflook,sjalot

??? Chloorprofam als onkruidbestrijder en 
kiemremmer,??? 



Waarover gaat het volgende jaren?

Insecticiden
Chloorpyrifos

Vloeibaar Destroyer 480 EC, Duirsban 480 en Profos 480EC opgebruik 
30/9/2019
Granulaat Cyren 4E, Pychlorex 5G en Pyrisol GR opgebruik 31/01/2020

Pymetrozin Plenum opgebruik 30/1/2020
Bladluizen diverse teelten

Cyromazin Trigard *
Fenoxycarb Insegar*
Spirodiclofen Envidor *



Waarover gaat het volgende jaren?

Goedgekeurde stoffen 2018 in EU:
492 goedgekeurde stoffen 

Stoffen zonder criteria 351

Stoffen voor substitutie 71

Mogelijke cut-off criteria 36

basisstoffen 20

Stoffen met laag risico 13

totaal 492



Regionaal niveau

Beperking gebruik mogelijk omwille van 
leefmilieu:

Wallonië-Brussel: verbod NNI’s uitz
suikerbieten-industriegroenten
Vlaanderen: verbod glyfosaat particulier 

gebruik

TOEKOMST ???



Regionaal: milieu - Water

Voornamelijk:
• Vergroot de kans voor verbod op waargenomen producten
• Product in water = minder product op gewas = minder efficiëntie product = 

verlies aan geld
• Negatief imago van gewasbescherming en landbouw in het algemeen => druk 

op het gebruik van GBM

Maar ook:
• Mogelijke schade aan het milieu
• Verhoogd aantal controles
• Gevaar voor boetes en intrekking van allerhande premies/licentie 

(fytolicentie, premies,…)



Probleemstoffen in oppervlaktewater?
Top 10:Werkzame stof handelsnaam teelt

diflufenican Diflanil (combinaties) Granen, fruitteelt,niet verharde 
terreinen

Flufenacet Aspect T, Artist,
mengsels 

Mais, granen , 
aardappelen

Dimethenamid Frontier Elite, mengsels Bieten, groenten,cichorei, sierteelt

Metazachloor Butisan S Koolzaad, groenten

Terbutylazine In menging mais

MCPA Diverse Granen, grasland, fruitteelt.

thiacloprid Calypso, Biscaya Fruitteelt, 
groenten, 
aardappelen

Chloortoluron Diverse Granen, fruitteelt,boomkwekerij

Metolachloor Dual Gold Mais, bieten, cichorei, groenten

pirimicarb Pirimor Zeer veel teelten



Positieve evolutie maar….

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Diflufenican 54% 40% 22% 71% 60% 36%

Flufenacet 33% 43% 20% 32% 42% 20%

Dimethenamid 24% 43% 20% 15% 24% 7%

Metazachloor 13% 14% 12% 8% 12% 9%

Terbutylazine 14% 40% 11% 21% 21% 3%

MCPA 10% 7% 7% 1% 0% 1%

Thiacloprid 12% 7% 2% 2%

Chloortoluron 7% 4% 6% 7% 5% 5%

Metolachloor 20% 8% 6% 24% 6% 5%

Pirimicarb 4% 6% 5% 0% 2% 1%

toetsing aan gemiddelde - MKN toetsing aan maximum - MKN



Land- en tuinbouw
Voorkomen vervuiling oppervlaktewater



En wat met biostimulatoren, 
plantenversterkers….

Onbestaande en illegaal in België



Borderline producten

Borderline producten zijn middelen die zich

bevinden op de grens tussen 

gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen 

of biociden (externe link).

Buiten de scope : producten die als ‘fysische barrière’ werken kunnen niet
onder de verordening (EG) 1107/2009 van 21 oktober 2009 betreffende
gewasbeschermingsmiddelen vallen. Niettemin moet hierover bevestiging gevraagd 
worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen.

https://fytoweb.be/nl/gewasbeschermingsmiddelen/specifieke-middelen/borderline-producten
http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocides_NEW/index.htm?fodnlang=nl


Vermeldingen van het type ‘gewasbeschermingsmiddel’

1) anti-mos, anti-insecten, anti-ziektes,…
2) tegen insecten, ziektes, onkruid, mos, … (vernietigd, afwerend)
3) vernietigen, reduceren, verminderen, afweren. Bijvoorbeeld:

reduceert ziektes

vermindert het risico op ziektes

vermindert het risico op aanvallen door insecten , …

4) versterkt/stimuleert de afweer, de immuunrespons van de plant 
(fysiostimulans,plantversterkende werking, plantenversterkingsmiddel, …)

5) Hormonale werking op de levensprocessen zonder dat er verband is met een of 
meerdere voedingselementen: groei van planten/bladeren/bloemen, 
wortelgroei,groeistimulator, bevordering van de ontwikkeling,…

6) Sterke/directe/indirecte werking tegen …
sterke werking tegen X1
directe werking tegen X1
indirecte werking tegen X1



7) sterke/directe/snelle/onmiddellijke werking tegen X1 dankzij de toevoer van voedingselementen

8) zorgt voor een aanpassing van de bodemflora (met als doel competitie of strijd tussen micro-
organismen)

9) Draagt bij aan een optimale gezondheid en een betere weerstand ’tegen/voor’.

Bijvoorbeeld:

verhoogt de weerstand tegen X1

zorgt voor een optimale gezondheid en weerstand tegen X1

zorgt voor een optimale gezondheid en weerstand tegen X1 dankzij de toevoer van voedingselementen

verhoogt de weerstand tegen X1 dankzij de toevoer van 

voedingselementen

10) Draagt bij aan een optimale gezondheid en een betere weerstand. Bijvoorbeeld:
Voor een sterke en gezonde plant

Minder gevoelig voor de aanvallen van parasieten

Helpt de boer gebruik te maken van minder gewasbeschermingsmiddelen

11) Biotische stress versterkt de plant tegen biotische stress

12) Abiotische stress: voor zover niet gerelateerd aan een nutritieve werking

13) herstellen/verzorgen/genezen van schade door insecten/plagen

verzorgingsmiddel (voor de plant)

14) Handelsbenaming of productomschrijving die laat verstaan dat het product een

gewasbeschermingsmiddel is, terwijl de samenstelling overeenkomt met een meststof

Croc-mousse

Anti-larve

15) Elk product met het label ’biostimulant’, tijdelijk, bij gebrek aan voldoende informatie



Vermeldingen van het type ‘meststof’
1) Bevordert de opname van voedingselementen (humuszuren, 
mycorrhizae, …)
2) Verbetert de fixatie van stikstof (azotobacter)
3) Verbetert de fysische, chemische en biologische eigenschappen 
van de bodem.

Biologische werking: via een fysisch-chemische werking (kalk/pH) of stimulatie van 
het bodemleven (organisch materiaal).

4) Bevordert de afbraak van organisch materiaal (stikstof, micro-
organismen,…)
5) Bevordert de vorming van mycorrhizae (formonometine)
6) Zinnen die wijzen op een verband tussen ‘voedingselementen’ 
en ‘gezondheid en weerstand van planten’ : in de zin dat 

een goed gevoede plant in betere gezondheid verkeert (zonder vermelding van ziektes, schadelijke 
organismen,…)

Het aanbrengen van voedingselementen leidt tot een optimale gezondheid en weerstand van de plant

Het aanbrengen van bodemverbeterende middelen leidt tot een evenwichtige bodem en een optimale 
gezondheid en weerstand van de plant

Met voedingselementen voor sterke en gezonde planten



7) Zinnen die wijzen op een verband tussen ‘weerstand tegen abiotische 
stress’ en ‘voedingselementen’ of die de ‘plantenvoedingsproces stimuleert’ 
Rijk aan kalium om het gras meer bestand te maken tegen droogte, vrieskou en 
vertrappeling
8) Andere werking op de plant gerelateerd aan voeding:

Stikstof bevordert de groei
Fosfor bevordert de beworteling
Rijk aan magnesium voor een donkergroen gazon

9) Uitzondering ‘indirecte werking tegen mos’
(Verticuteren overbodig, vermijdt verticutering, vermindert het vilt, vermindert 
het

verschijnen van mos)

Nota: Afbeeldingen die verwijzen naar een werking tegen mos zijn 
verboden. 



CONCLUSIE

Borderline producten = alles wat niet onder de 
reglementering valt !

Gewasbeschermingsmiddel
Meststof
Biocide

MOETEN EEN REGISTRATIE HEBBEN BIJ DE FOD!

ALS TWIJFEL: contact opnemen met de FOD Volksgezondheid dienst pesticiden 
en meststoffen!



Is er nog een toekomst???

JA : PROFESSIONALSEREN
Flexibiliteit
Aanpassing
Nieuwe technieken



Teelttechniek
Rassenkeuze

Bintje ?
ggo,?

Pootgoed productie-bewaring-kwaliteit
Plantdatum
Plantdichtheid: variabel poten - precisielandbouw

Bemesting

Bewaring



KENNIS
Ziekten, plagen, insecten



KENNIS
Gewasbeschermingsmiddelen



KENNIS
Waarnemen - waarschuwingen



PRECISIELANDBOUW
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Precisielandbouw

• Variatie onder invloed van

– Bodem

– Vocht

– Bemesting

– Stress

• Meten met

– Bodemscans

– Gewassensing

– Opbrengst
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Gewassensing

• Weerkaatsend licht opvangen in verschillende
golflengtes

• Informatie over gezondheid, chlorofyl-, water  
gehalte, biomassa, …
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Gewassensoren

+ Gemakkelijk

+ Weinig weergevoelig

+ Verschillende merken

+ Van meting naar dosering

+ Bemesting

+ Loofdoding

- Puntmetingen

- Niet flexibel
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Gewassensoren: Loofdoding
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Drones

+ Volledig perceel

+ Hoge resolutie (1-10 cm)

+ Flexibel

- Wetgeving
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Andere platformen

• Vliegtuigen
+ Volledig perceel

– Lage resoluties (5-15 cm)

– Kostprijs

– Wetgeving

• Satellieten

+ Gemakkelijk

+ Grotere oppervlaktes

+ Meer indices mogelijk

– Lage resolutie (33 cm – 4 m)

– Wolken!



Robots - spuittechniek



Is er nog een toekomst???

JA : PROFESSIONALSEREN
Flexibiliteit
Aanpassing
Nieuwe technieken



VRAGEN? 
Dank voor de aandacht


