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In juni organiseerde het erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik een studievoormiddag om de duizendste vergadering van het comité extra in
de kijker te plaatsen. Kort daarop hadden we een gesprek met voorzitter Maarten Trybou
over een aspect van gewasbescherming waar weinig land- en tuinbouwers zicht op hebben. – Patrick Dieleman

C
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et erkenningscomité is ondergebracht binnen de FOD Volksgezondheid en is opgericht via een
Koninklijk Besluit om advies te geven
over de toelatingsaanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen. Maarten Trybou:
“Het KB spreekt alleen over toelatingsaanvragen, maar in de praktijk adviseren
we over alles. Voor de coherentie en
transparantie is het belangrijk dat ook
een uitbreiding van erkenning voor een
nieuwe teelt in ons comité komt.”
Wanneer we over Fytoweb beginnen, zegt
Maarten dat communiceren steeds
belangrijker wordt. “Het is wel niet
evident om daar personeel op te zetten.
De meeste van onze medewerkers wor-

den betaald vanuit het Begrotingsfonds
Grondstoffen en Producten, dus op basis
van middelen die de gewasbeschermingsfirma’s betalen bij hun aanvragen
voor nieuwe erkenningen. Die middelen
moeten in de eerste plaats dienen om de
aanvragen te onderzoeken, maar we
merken dat communicatie zodanig belangrijk wordt dat we daar ook mensen
op moeten zetten.”
Geeft dat fonds jullie meer autonomie dan
andere overheidsdiensten?
“Dat maakt het gemakkelijker om de
ministers te overtuigen voor een of ander
project. De middelen zijn immers beschikbaar. Toch verloopt het ‘uitgeven van
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geld’, het toewijzen van studies en dergelijke, via steeds meer ingewikkelde
procedures. We moeten er zelfs personeel op zetten om de mogelijke wegen uit
te zoeken en studies gefinancierd te
kunnen krijgen. Maar de maatschappij
vraagt transparantie, en dat vergt aanbestedingsprocedures en communicatie.”
Toch werken jullie aan het vereenvoudigen van de regelgeving.
“We zoeken veel oplossingen, maar
iedere oplossing brengt altijd nieuwe
problemen met zich mee. Bijvoorbeeld
door het verplichten van de wederzijdse
erkenning door lidstaten (van een product
dat al erkend is in een van beide lidsta-
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"Ik besef dat het heel moeilijk
is uit te leggen aan een boer
waarom een product aan de
ene kant van de grens mag
gebruikt worden, en aan de
andere kant niet."

ht

Uit je verhaal naar aanleiding van de duizendste vergadering onthoud ik dat de
reglementering sterk is geëvolueerd en
blijft evolueren.
“Vroeger had je alleen ‘notificatieplicht’.
Dat hield niet meer in dan meedelen dat
je een product op de markt bracht. Na
verloop van tijd moest men de werkzaamheid en de fysisch chemische
stabiliteit aantonen: geen schuimvorming, niet ontmengen, aantonen dat er
voldoende werkzame stof in zit … Ten
gevolge van richtlijn 91/414 zijn leefmilieu
en volksgezondheid erbij gekomen. Die
aspecten worden steeds belangrijker en
vormen ondertussen het grootste deel
van het dossier. Toch blijft de werkzaamheid een belangrijk onderdeel vormen.
We hebben nadien nog lang producten
meegesleept die voorheen nationaal
erkend waren. Onder de Europese richtlijn moesten meer dan duizend werkzame stoffen opnieuw geëvalueerd
worden. Er zijn toen nogal wat producten
gesneuveld, onder andere omdat de
firma’s die extra kosten niet meer wilden
maken. Die evaluatie had uiteindelijk veel
meer tijd nodig dan aanvankelijk verwacht werd.
Voor nieuwe middelen zien we dat de
gegevensvereisten steeds uitgebreider
worden. De wetenschap gaat steeds
verder. Er zijn meer mogelijkheden, en

te stemmen en openingen te zoeken. Stel
bijvoorbeeld dat we uit de discussie
kunnen geraken door alleen toepassing
vóór de bloei toe te laten, dan moeten we
nagaan of de werkzaamheid dan goed is.
Op die manier is het mogelijk dat de
toepassingsvoorwaarden nog volledig op
het laatste moment aangepast worden.
Eigenlijk is het de bedoeling dat de
aanvrager die oefening op voorhand doet.
De firma evalueert zelf de ingediende
studies en gebruikt die conclusies om te
komen tot een GAP (goede agrarische
praktijk), de toepassingsvoorwaarden
zoals hij die ziet. Dat wordt dan geëvalueerd door ons. Als de aanvrager dat goed
gedaan heeft, kunnen we de voorgestelde
GAP gewoon aanvaarden. Misschien
voorzien we een iets grotere bufferzone,
omdat ze dat soms wat onderschatten.
Ook andere beperkingen zijn mogelijk,
bijvoorbeeld ‘alleen toe te passen onder
glas’ omdat er problemen zijn voor vogels
of zoogdieren. Dat kan tot heel wat
discussies leiden.”

er

Heeft dat te maken met een gevoel van
autonomie in die lidstaten?
“Dat klopt. Het is helemaal niet toevallig
dat het erkennen van de formuleringen
nog steeds nationale materie is. Alle
landen willen rekening houden met de
eigen omstandigheden: de manier van
boeren, andere teelten en praktijken, de
toestand van het leefmilieu … Maar ik
besef dat het heel moeilijk is uit te leggen
aan een boer waarom een product aan de
ene kant van de grens mag gebruikt
worden, en aan de andere kant niet.
Soms mag je het wel spuiten, maar met
een andere dosis. Positief is dat we dit
toch al een stuk hebben kunnen gelijktrekken. We werken op basis van hetzelfde dossier, met dezelfde evaluaties.
Het is al een stuk minder waarschijnlijk
dat buurlanden dan nog tot verschillende
conclusies komen.”

die worden gebruikt om grondiger en
meer gedetailleerd te evalueren. Dat
maakt het ook complexer. Bij ons wordt
elk dossier aangestuurd en opgevolgd
door één dossiermanager. Die krijgt het
dossier binnen, bekijkt of het volledig is.
Onze mensen zijn gespecialiseerd. We
hebben bijvoorbeeld medewerkers die
alleen zonale aanvragen behandelen. De
vernieuwingsaanvragen gaan naar een
ander team. Als het dossier volledig is,
stuurt de dossieropvolger de verschillende onderdelen naar de experten, de
evaluatoren, die die stukken onderzoeken
en elk voor hun domein een advies afleveren. Die adviezen worden gebundeld en

Bo

ten), bots je op een zekere inertie. Dat
komt doordat niemand graag verplicht
wordt om iets te erkennen. In feite werkte
het beter toen het nog niet verplicht was.”

komen dan op het erkenningscomité. De
grote moeilijkheid is om al die adviezen
samen af te wegen. Het product mag
bijvoorbeeld voor het aspect ecotoxiciteit
alleen maar worden toegepast na de
bloei, omdat het toxisch is voor bijen. De
expert leefmilieu kan dan repliceren dat
het dan herfst is, en dat er dan meer
gevaar is op uitspoelen en verontreiniging
van het grondwater, omdat het dan meer
regent. In dergelijke discussies moeten
we proberen om dat dichter op elkaar af

Ik merk in je antwoord heel wat pragmatisme. Werkt het comité pragmatisch?
“Ja, daar zijn we eigenlijk wel fier op,
maar dat pragmatisme is juist de moeilijkheid. Onze experten zijn verplicht om
de Europese guidance-documenten te
volgen en heel strikt toe te passen. Ze
willen hun werk doen en het kandidaatmiddel grondig evalueren. Bij elk potentieel risico een beperking opleggen, erring
on the safe site, is natuurlijk het gemakkelijkste. Je bent dan zeker, maar de
landbouwsector heeft die middelen wel
nodig. Daarom proberen we oplossingen
te zoeken die ons geruststellen, maar
toch het middel beschikbaar te houden
voor de landbouw. Je begrijpt dat dit wel
eens pittige discussies oplevert. Tijdens
de vergadering zijn alle experts aanwezig.
Risk assessment (risicobeoordeling) en
risk management (risicobeheersing, door
beperkende maatregelen te voorzien)
gebeuren gelijktijdig. Dat laat ons toe al
tijdens de vergadering nieuwe voorstellen
af te toetsen en terug te koppelen. Daarmee vermijden we dat dossiers niet
kunnen beslist worden en moeten terugkomen.”

En het lukt je als voorzitter om met dergelijke voorstellen te komen en het debat
te modereren?
“Dat is lastig … (ademt hoorbaar) ... Na
een dag vergaderen met het comité ben
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"Een toelatingsakte ziet er
simpel uit: een teelt, een
vijand, een dosis … maar het
is niet zo simpel om dit op te
stellen."

"We proberen oplossingen
te zoeken die ons
geruststellen, maar toch
het middel beschikbaar te
houden voor de landbouw."

er

Kan je je een specifiek dossier herinneren waarin je iets gerealiseerd hebt tegen
de verwachtingen in?
“Die zijn er op iedere vergadering van het
comité, wanneer die puzzel in elkaar valt.
Soms is dat heel onverwacht. We zijn dan
opgelucht dat het ons toch gelukt is,
maar ik heb geen specifiek dossier in
gedachten. We proberen voortdurend om
onze procedures te verbeteren, door
intern te communiceren en constant af te
toetsen waar we mekaar kunnen helpen.
We organiseren geregeld een zogenaamd
comité divers om onze manier van werken af te stemmen en onze criteria duidelijk te maken. Ik merk de laatste tijd dat
dit rendeert, dat we vlotter werken en dat
de puzzel wat gemakkelijker in elkaar
valt. Er zijn nog altijd moeilijke gevallen,
maar de scherpe kantjes gaan eraf.”

ht

Maar dat laat jullie wel toe om
te beslissen …
“Let op, het comité beslist niet maar
adviseert, hoewel we in de praktijk daar
wel toe gemachtigd worden door de
minister. Maar het gebeurt dat er na de
vergadering soms nog enkele zaken
moeten worden afgetoetst door verschillende experten, om dan uiteindelijk tot
een eindconclusie te komen. Ze moeten
dan hun adviezen aanpassen en soms
geeft dat onvoorziene implicaties. Wanneer zware aanpassingen nodig zijn,
brengen we het dossier opnieuw op het
erkenningscomité. Maar meestal beperkt
dit zich tot een verfijning van de adviezen.
Een toelatingsakte ziet er heel simpel uit:
een teelt, een vijand, een dosis … maar
het is niet zo simpel om dit op te stellen.
Dat is echt complex ... (lacht) Ik ben zelf
dossierbehandelaar geweest. Het is echt
niet evident om die puzzel te leggen.”

Wat vind je het moeilijkste in heel het
proces van aanvraag tot verlening van de
erkenning?
“Dat is het afstemmen van risico-inschatting en risicomanagement. Je wil veilig
zijn, maar toch ook pragmatisch. Dat
vergt ervaring. Wellicht zal een expert op
die vraag antwoorden dat de evaluatie
van de studies het moeilijkste is. Een
expert moet er enorm veel werk insteken
om al die studies te evalueren en tot een
afgewogen advies te komen. Ook dat is
niet evident. In de loop van de afhandeling hebben we ook veel contact met de
firma, om nog ontbrekende elementen op
te vragen. Het aftoetsen met andere
lidstaten is ook heel complex. We proberen te harmoniseren, af te spreken dat we
het allemaal op dezelfde manier doen.
Maar dat is een processie van Echternach, dat vraagt veel diplomatie en
geduld.”

Bo

ik uitgeput. Het feit dat we in twee talen
vergaderen vraagt ook extra concentratie.
En ze kijken veel naar de voorzitter om
beslissingen te nemen en met creatieve
oplossingen te komen. Een nadeel van
die manier van werken is dat je on the
spot oplossingen moet vinden, terwijl je
dat misschien beter vooraf zou kunnen
bekijken en aftoetsen.”

Op het symposium dat jullie organiseerden naar aanleiding van de duizendste
vergadering, kreeg ik de indruk dat de
leden van het comité veel respect hebben
voor mekaar.
“Als je vaststelt dat je er uiteindelijk altijd
uitkomt, dan zorgt dat daar wel voor. Als je
respect hebt voor mekaar, dan vind je op
een of andere manier altijd wel een oplossing, en dat geeft op zijn beurt een stimulans om er de volgende keer opnieuw uit
te geraken. Maar het blijven pittige discussies. Soms lanceert iemand – met de
bedoeling om de discussie te helpen – een
zodanig creatief voorstel, dat het niet
meer rijmt met de landbouwpraktijk.”
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Spelen de gewesten daarin hun rol, waarvan de vertegenwoordigers toch de landbouwpraktijk naar voren brengen?
“Ja, die zijn gelukkig heel actief. Het heeft
geen zin om maatregelen naar voren te
schuiven om de risico’s te beperken, als
die nadien in de praktijk niet werkbaar
zijn.”
Ik denk dat een landbouwer wel wil meespelen als hij het nut van een maatregel
ziet, en als die ook uitvoerbaar is.
“Die geruststelling zouden we graag
krijgen van de landbouwers. We weten dat
ze het niet gemakkelijk hebben. Maar als
we zeker zouden zijn dat ze maatregelen
effectief uitvoeren wanneer die voor hen
werkbaar zijn, zou dat voor ons een aantal
zaken vergemakkelijken. Nu is daarover
soms wantrouwen in het comité. We
leggen die maatregelen op, om op die
manier gewasbeschermingsmiddelen ter
beschikking te kunnen houden van de
landbouwers. Als we niet overtuigd zijn
dat ze die maatregelen respecteren, dan
zijn we ook minder geneigd om de erkenning te verlenen. We hebben bijvoorbeeld
de bufferzones ingevoerd, de minimale
afstand die moet gerespecteerd worden
ten opzichte van het oppervlaktewater.
Die methodiek werd door Europa naar

C

voorstellen komt, zoals bijvoorbeeld
recent met het standaard opleggen van
50% driftreductie. Dat is gebeurd op
initiatief van het Vlaams gewest, maar de
landbouwsector is daarin mee gestapt. Ik
vind het heel positief dat ze de bui zien
hangen en zelf al stappen nemen om
daarop te anticiperen. Vanzelfsprekend is
dat niet. Je legt beperkingen op voor
jezelf, maar aan de andere kant maai je
daarmee het gras weg voor de voeten van
je opponenten – iedereen die kritiek heeft
op de huidige landbouwpraktijken. Wij
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Zie je zo nog hete hangijzers?
“Er is nu heel veel discussie over de
omwonenden. We krijgen soms mails of
telefoontjes ‘dat de spuitdruppels tegen
de ramen kletteren’. Maar dat zijn uitzonderingen, die wellicht overdreven zijn. Ik
kan me moeilijk inbeelden dat een boer
rechtstreeks op een huis naast zijn
perceel spuit. Maar mensen willen in hun
tuin zitten of willen groenten telen. Ze
worden steeds kritischer en stellen
vragen bij die aardappel- of fruitteler die
wekelijks langs hun tuin passeert met
zijn spuit. Wat komt er bij hen terecht?
Dat gaat over kleine hoeveelheden, maar
dat ligt heel gevoelig. Dat is toch een
problematiek waarvoor we een oplossing
moeten vinden.”
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"Zaken die opgelegd worden,
werken eigenlijk niet zo goed."

zocht – en we gaan daarbij niet over één
nacht ijs – publiceren we ons antwoord op
onze site. We proberen dat wat minder
technisch te doen, zodat het grote publiek
het ook kan begrijpen, maar dat is dan al
een tijdje na de feiten waardoor de media
dat niet meer oppikken. We zouden direct
moeten kunnen reageren, maar dat kan
niet op een onderbouwde manier. Onze
eerste verantwoordelijkheid als overheid
is om ons neutraal op te stellen. Doen we
dat niet, dan verliezen we onze geloofwaardigheid. Het grote publiek kan ogenblikkelijk reageren dat het schandalig is
en dat het moet verboden worden, maar

en

krijgen die kritiek ook want wij geven die
toelatingen. Die critici vragen zich af of
die maatregelen wel worden uitgevoerd in
de praktijk, en of ze wel worden gecontroleerd. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd
dat we moeten kunnen werken met een
systeem waarbij geen controle nodig is,
waarbij de landbouwers hun verantwoordelijkheid opnemen en zelf maatregelen
voorstellen die ze kunnen en zullen
respecteren. Dan kunnen wij die gewoon
implementeren en gebruiken in onze
risico-evaluatie. Wij zijn dan gerust en de
landbouwers ook, want het is werkbaar.
Daardoor hoeven wij geen regels op te
leggen, dat zou perfect zijn. Met regels
kan je alles theoretisch regelen, maar als
het in de praktijk kan opgelost worden
heb ik dat veel liever. Zaken die opgelegd
worden, werken eigenlijk niet zo goed.
Mensen hebben daar automatisch weerstand tegen, vooral als ze het niet begrijpen. Als je weet waarom, heeft dat meer
overtuigingskracht. Daarom zetten we nu
bijvoorbeeld op het etiket dat de bufferzone waterorganismen moet beschermen. Als je niet weet dat het voor die
beestjes of plantjes is, waarom zou je dan
die afstand houden?”
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voren geschoven als een oplossing. Maar
die afstanden variëren per teelt en per
middel. Voor een zelfde werkzame stof
kan je afhankelijk van het middel verschillende bufferzones hebben. Je kan die
zone beperken door driftreducerende
maatregelen toe te passen. Daardoor
krijg je enorm veel verschillende afstanden. Als men die bufferzones in de praktijk niet zou toepassen, zouden we moeten concluderen dat geen enkel
gewasbeschermingsmiddel nog op een
veilige manier kan worden toegepast. Dat
zou een tijdbom kunnen zijn. We moeten
daar een oplossing voor vinden, en eigenlijk kijk ik daarvoor wel een beetje naar de
sector zelf. Nu bestaat wat te veel de
neiging om te wachten tot er ‘van bovenaf’
iets wordt opgelegd. En als er zo een
maatregel komt, zeggen ze dat die niet
werkbaar is. Ik zou verwachten dat de
landbouwsector zelf met constructieve

Recent kwamen onder meer glyfosaat en
neonicotinoïden negatief in de media, nadat tegenstanders er berichten over hadden verspreid. Wat is jullie houding in
dergelijke dossiers?
“Dat is heel delicaat. We communiceren
zelf weinig proactief, maar we ontkrachten
de cowboyverhalen die in de media komen. We hebben alle gegevens, alle
informatie komt bij ons terecht. Pas nadat
we de beweringen grondig hebben onder-

"Het heeft geen zin om
maatregelen naar voren te
schuiven om de risico’s te
beperken, als die nadien in de
praktijk niet werkbaar zijn."

als overheid zeggen dat het moet behouden blijven kan alleen als je dat onderbouwt met degelijk onderzoek. We twitteren en facebooken onze reacties nog niet,
maar dat is iets waar we misschien moeten aan werken. Dat zijn media waarop
mensen ongegeneerd hun gal spuwen, en
dat gaat alle richtingen uit. Daarom willen
we op korte termijn voor wat tegengewicht
zorgen. In onze berichtgeving zouden we
dan naar onze onderbouwde berichten op
Fytoweb kunnen verwijzen. Mensen die
zich willen informeren, zullen zich dan
kunnen informeren, maar uiteraard
moeten ze dat eerst willen.” n
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In het kader van het TOPPS-project werd op Hof ten Bosch in Huldenberg een studiedag
georganiseerd rond gewasbeschermingsmiddelen en water. Niet alleen de problemen
kwamen aan bod, er werd ook heel wat informatie gegeven over de mogelijke oplossingen. – Karolien Cools, landbouwconsulent Boerenbond
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e TOPPS-projecten die gesteund
worden door ECPA, de Europese
koepel van de gewasbeschermingsindustrie, geven vooral voorlichting
en advies omtrent goede landbouwpraktijken bij het werken met gewasbeschermingsmiddelen. De grootste aandacht
gaat naar het voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen door puntvervuiling
of diffuse vervuiling in het water terechtkomen.

Gewasbeschermingsmiddelen
in water
Dan Slootmaekers van VMM en Simon Six
van De Watergroep schetsten de monitoringresultaten en de problemen waarmee
ze geconfronteerd worden. Op heel wat

plaatsen in Vlaanderen worden gewasbeschermingsmiddelen gemeten in het
oppervlaktewater. In tegenstelling met
het MAP-meetnet is dit echter geen vast
meetnet, de meetpunten wijzigen van jaar
tot jaar. Hierdoor is het niet mogelijk om
een evolutie te volgen in het oppervlaktewater. De teruggevonden hoeveelheden
worden getoetst aan twee milieukwaliteitsnormen/waarden: MAC (een maat
voor de acute effecten op waterorganismen) en PNEC (die de chronische effecten weergeeft). De waarden verschillen
van actieve stof tot actieve stof in functie
van de giftigheid voor waterorganismen.
Voor sommige actieve stoffen liggen deze
waarden lager dan de LOQ (limit of quantification), de kleinste hoeveelheid die men
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kan opsporen met de huidige laboratoriumtechnieken. Dit betekent dat de norm
is overschreden zodra men deze stoffen
aantreft. Bij de teruggevonden actieve
stoffen die de PNEC- en/of MAC-normen
overschrijden zijn heel veel herbiciden.
Wanneer insecticiden worden aangetroffen, overschrijden deze heel vaak de
PNEC-waarde. In oppervlaktewater wordt
in meer dan 80% van de meetpunten een
overschrijding van een norm vastgesteld
voor minstens één actieve stof.
In grondwater zijn de grenswaarden voor
alle actieve stoffen dezelfde, namelijk
0,1 µg/liter per individuele actieve stof en
0,5 µg/liter voor alle actieve stoffen
samen. Er wordt jaarlijks een duizendtal
metingen gedaan in grondwater, waarvan
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In verschillende workshops gaven Ellen
Pauwelyn (Inagro) en Dirk Baets (Bayer)
uitgebreid toelichting bij de mogelijkheden om puntvervuiling te voorkomen. Dit
is nog altijd de grootste oorzaak van
verlies van gewasbeschermingsmiddelen
naar het oppervlaktewater. Net hier kan
iedere individuele gebruiker van fytoproducten een belangrijke rol opnemen.
Wees steeds alert en aandachtig, en werk
nauwkeurig. Zo kan je vermijden dat zelfs
kleine hoeveelheden gemorst worden.
Een van de grootste problemen stelt zich
op het einde van het spuitproces: wat met
de resten in de spuittank? Een test met
toevoegen van een kleurstof aan het
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"Gebruik gewasbeschermingsmiddelen met inzicht
en voorzichtigheid om te
voorkomen dat we
hun erkenning verliezen."

Vermijden van puntvervuiling
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Tot slot worden ook metingen uitgevoerd
op drinkwater. Men meet niet alleen de
actieve stoffen maar ook de metabolieten
die eruit ontstaan. Alle metabolieten
worden in rekening gebracht en de
normen voor drinkwater zijn dezelfde als
die voor grondwater. De drinkwatermaatschappijen voeren heel wat metingen uit
op verschillende momenten in het productieproces van het drinkwater. De
eerste metingen gebeuren op het ruw
water dat ingenomen wordt. Hierbij wordt
vastgesteld dat bij alle oppervlaktewaterwinningen er normoverschrijdingen zijn,
maar ook bij grondwater worden steeds
meer overschrijdingen vastgesteld in het
ruw water. Te veel of te hoge overschrijdingen kunnen ertoe leiden dat men
bepaalde bronnen tijdelijk niet kan gebruiken voor drinkwaterwinning. Zo moet
ieder jaar de inname van water uit de
IJzer worden stopgezet. Er wordt gewerkt
aan een afsprakennota met alle betrokkenen om de bronnen beter te beschermen, waarbij de meeste aandacht gaat
naar kwetsbare winningen. Dit zijn winningen die op (zeer) korte termijn te
beïnvloeden zijn door gewasbeschermingsmiddelen, nitraten …
Om het water onder de norm voor drinkwater te krijgen, wordt gebruik gemaakt
van actieve koolfilters of wordt actieve
kool toegevoegd aan zandfilters. Om het
water te beschermen worden rond de
winningen beschermingszones afgebakend. In die beschermingszones kan men
beperkingen opleggen aan het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen. Voor
land- en tuinbouw zijn heel wat uitzonderingen voorzien.

bufferzones, beperkingen van aantal
toepassingen … (zie ook p. 30) In een
aantal gevallen besluit men om geen
erkenning af te leveren.

er

Drinkwater vrijwaren

aanzien van waterorganismen, maar ook
over het gedrag in de bodem, de afbraak
en de eigenschappen van metabolieten.
Aan de hand van verschillende modellen
maakt men dan de berekening van welke
concentraties in oppervlakte- of grondwater zouden kunnen terechtkomen.
Wanneer men voorziet dat niet aan de
vereisten kan worden voldaan, legt men
in sommige gevallen risicobeperkende
maatregelen op zoals: te respecteren

Bo

de helft in het voorjaar en de andere helft
in het najaar. Ook in grondwater worden
jaarlijks heel veel overschrijdingen
vastgesteld.
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Het beschermen van het water en het
verminderen van de aanwezigheid van
gewasbeschermingsmiddelen in het
water wordt op verschillende niveaus
aangepakt. Henk Decraecke gaf voor
Phytofar een toelichting over de maatregelen en eisen tijdens de erkenningsprocedure voor fytoproducten. In een dossier
moet alle informatie aanwezig zijn over
de eigenschappen van de producten. Dit
gaat niet alleen over de giftigheid ten

2
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Toelating van gewasbeschermingsmiddelen

1 Spoel minstens drie keer om je spuit te reinigen. Van links naar rechts: water met kleurstof
waarmee de spuit gevuld werd. Vervolgens het spoelwater na één, twee en drie keer spoelen. 2 De
driftreducerende doppen rechts veroorzaken dankzij grotere druppels veel minder spuitnevel dan
klassieke doppen.
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Vermijden van diffuse vervuiling
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Diffuse vervuiling is niet de belangrijkste
oorzaak van de aanwezigheid van fytoproducten in het water, maar je mag het
belang ervan zeker niet onderschatten.
Afspoeling en erosie zijn een belangrijke
oorzaak. Aandacht voor erosiebeperken-

(Inagro) en Marc Sneyders (Bayer). In
verschillende wetgevingen worden bufferzones opgelegd. Ook bij het afleveren
van erkenningen op federaal niveau
worden productspecifieke eisen opgelegd. Er is altijd een minimale bufferzone
van 1 meter tot oppervlaktewater en
verharde oppervlaktes die gemakkelijk
afspoelen naar het oppervlaktewater.
Voor boomgaardspuiten is dit 3 meter. In
functie van de giftigheid voor waterorga-

nd

totaalherbicide. Dit is eerder op maat van
zeer grote bedrijven of gespecialiseerde
loonsproeiers.

1 Bij driftreducerende doppen neemt de druppelgrootte toe met het percentage driftreductie. Het
spuitbeeld bij respectievelijk 0, 50, 75 en 90% driftreductie maakt dat goed duidelijk. 2 Martijn
D’Hoop van Inagro toont de verschillende doppen en verklaart hun voor- en nadelen.
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water toont duidelijk aan dat één spoelbeurt onvoldoende is. Op de foto (p. 29)
kan je zien dat na drie spoelbeurten er
nauwelijks nog van de toegevoegde stof
aanwezig is in het water. Het is dus zeer
belangrijk om meerdere keren te spoelen
of, wanneer het spuittoestel hiervoor
uitgerust is, voldoende lang continu te
spoelen om alle resten van gewasbeschermingsmiddelen uit het toestel te
verwijderen. Niet alleen in het spuittoestel zijn nog resten aanwezig, ook aan de
buitenkant van het toestel blijven heel
wat resten van het product achter. Het
uitwendig reinigen van het spuittoestel
doe je dus het best ook op het veld.
Wanneer reinigen op het veld niet mogelijk is, dan kan je op het bedrijf een plaats
voorzien voor vullen en reinigen met
opvang van het rest/spoelwater. Dit kan
dan verwerkt worden in biozuiveringssystemen. Afhankelijk van de te verwerken
hoeveelheid kan je hiervoor gebruik
maken van een biofilter of fytobak (grotere hoeveelheid). Beide systemen bestaan uit een mengsel van grond aangevuld met organisch materiaal waarin
middelen afgebroken worden door de
micro-organismen die van nature aanwezig zijn in de bodem. Hiervoor wordt
geregeld een kleine hoeveelheid restwater over het organisch materiaal verdeeld. Voor kleine hoeveelheden rest/
spoelwater kan men ook gebruik maken
van de Heliosec. Dit is een afgesloten
bassin waarin men het water laat verdampen. Op het einde van het seizoen
kan je het doek met de achtergebleven
droge resten inleveren via AgriRecover.
Voor sterk geconcentreerde resten en
voor grotere hoeveelheden kan men
gebruik maken van de Sentinel. Dit
toestel zuivert het restwater tot een
niveau dat het kan gebruikt worden, voor
een toepassing met bijvoorbeeld een

de maatregelen en het aanleggen van
grasbufferzones hebben een belangrijk
effect.
Een andere belangrijke diffuse vervuilingsbron is drift. Om de impact hiervan
te beperken worden bufferzones en/of
driftreducerende maatregelen opgelegd.
Dit werd toegelicht door Martijn D’Hoop

C

HOE DOE IK HET ZELF?

Heel wat kleine maatregelen kunnen heel veel bijdragen tot het verminderen
van de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in het water. Om na te
gaan hoe het staat op jouw bedrijf werd door Inagro en Phytofar de Fyteauscan
ontwikkeld. Via deze online tool moet je een vragenlijst invullen en krijg je
onmiddellijk feedback over de punten waar je al goed bezig bent en waar er
nog mogelijkheden zijn voor verbetering op jouw bedrijf. Meer info vind je op
www.fyteauscan.be.
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nismen worden de opgelegde bufferzones
breder. Je kan die breedte verminderen
door driftreducerende maatregelen te
gebruiken. In specifieke gevallen – bijvoorbeeld bij terbuthylazin – worden met
gras begroeide bufferzones opgelegd.
Niet alleen ter bescherming van waterorganismen worden bijkomende maatregelen opgelegd, dit kan ook ter bescherming van andere niet-doelwitorganismen.
Deze maatregelen moeten dan op het
volledige perceel worden toegepast. De
minimale bufferzones zijn ook opgenomen in de Vlaamse wetgeving en sinds dit
jaar is het in het kader van IPM verplicht
om minstens 50% driftreducerende
maatregelen toe te passen. Een demo op
het veld toonde duidelijk de impact van
driftreducerende doppen. n
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SPEUREN IN HET VELD
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De invoering van IPM in 2014 riep wel wat vragen op in het werkveld. Maar afgaand op
het verhaal van Stefan Vandromme en Geert Verhiest kan een vlot samenspel tussen teler
en voorlichter ervoor zorgen dat het in de praktijk vrij vlot en vanzelfsprekend verloopt.
– Patrick Dieleman

C

op

tefan is varkenshouder en akkerbouwer. In die laatste hoedanigheid
maakt hij ook deel uit van de
sectorvakgroep Akkerbouw. We vonden
het nuttig om te kunnen spreken met
iemand die zowel de praktijk als het
beleidsaspect in de vingers heeft. Voor de
gewasbescherming op zijn bedrijf laat
Stefan zich bijstaan door Geert Verhiest
van Sanac, die veel lezers wellicht kennen via zijn wekelijkse rubriek in
Boer&Tuinder.
“Enkele jaren geleden was IPM hét item
van de wintervergaderingen”, vertelt
Geert, “maar ondertussen is dat ‘geïntegreerd’ in de praktijk”. Stefan bevestigt
dat en geeft nog mee dat in het begin
iedereen wat schrik had van de term pest
management.

Gerichter spuiten
In de aardappelteelt bijvoorbeeld worden
alleen nog selectieve insecticiden gebruikt. We spuiten daarentegen ook niet
meer blindelings met insecticiden. Uit
ervaring weten we dat we na het gebruik
van pyrethroïden vaak plots bladluizen
zien koloniseren, omdat we met deze
middelen tevens de natuurlijke vijanden
van bladluizen afdoden. En we kennen de
wet van de natuur … de slechte komen
sneller terug dan de goeie.” Stefan heeft

Het moment van ingrijpen
is heel belangrijk.

dit jaar niet gespoten. “Ik heb ook geen
coloradokevers gezien. Ik ken collega’s
die preventief hebben gespoten, maar
Geert had me gezegd dat het niet nodig
was, en het bleek ook zo te zijn.” Geert
merkt op dat dit niet overal zo was. “In
de regio Kortrijk-Oudenaarde was het
wel nodig. We gebruiken nu meestal
Coragen of Tracer, omdat die middelen
de nuttigen sparen. Biscaya of Gazelle
zijn ook mogelijk en hebben naast een
werking tegen de coloradokever tevens
een werking tegen bladluizen. Iemand
die zijn coloradokeverprobleem goedkoop wil oplossen met een breedwerkend
middel zoals Karate of Decis zal nadien
toch een correctie tegen bladluizen
moeten uitvoeren met deze nieuwe generatie van middelen.
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digheden veranderd waren. “Ook dat is
IPM”, zegt Geert. “Dat is afstappen van
kalenderbespuitingen en afgaan op een
advies dat zelfs de dag nadien nog volledig kan veranderen. Soms moet je als
gevolg van de weersomstandigheden een
bespuiting uitstellen, en daardoor krijg je
een totaal nieuwe situatie. Er waren ook
behoorlijk wat dagen met veel wind, en
door het opstuivend zand worden kleine
uien gekwetst en moet een behandeling
dan ook worden uitgesteld. Gevolg: weer
een nieuw advies of veldbezoek. Ik kan
me niet meer voorstellen dat iemand
tijdens de wintermaanden spuitschema’s
krijgt van zijn leverancier en op basis
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digheden konden de middelen niet optimaal werken. In uien is er weinig financiele ruimte voor heel dure middelen. Toch
hebben we ze moeten gebruiken, maar
we werden er niet voor beloond. Periodes
van droogte zijn altijd nefast voor de
werking van middelen, maar toch moet je
de behandeling uitvoeren. Het is de
eerste keer in 28 jaar dat het zo slecht
uitdraaide. Dat zijn de nadelen van de
warmte en vooral van het neerslagtekort.
De belangrijkste reden voor de gebrekkige werking is dat er geen sapstroom
was.”
Volgens Stefan heb je net voor dergelijke
situaties begeleiding nodig. Hij verwijst

Poperinge

FAMILIE
VANDROMME-DOBBELS
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Stefan vertelt dat hij geregeld zelf zijn
velden checkt. “Ik durf tijdens het spuiten
tegen de aardappelplaag te stoppen om
de situatie van het gewas in detail te
bekijken.” Geert vult aan dat hij zelf niet
meer gaat kijken of er coloradokevers in
het gewas zitten. “Ik vraag wel aan de
telers of ze er gezien hebben. Vanaf de
tractor zie je veel meer dan als je door
het gewas wandelt.”
Stefan leerde tijdens de wintervergaderingen waarop hij moet letten. Geert
voegt eraan toe dat hij met veel foto’s
werkt in zijn wekelijkse rubriek in
Boer&Tuinder. “Op dit moment (eind
augustus, n.v.d.r.) zien we wat we drie
weken geleden hebben voorspeld.” Stefan
bevestigt dat wie de rubriek van Geert
wekelijks leest al heel veel weet. Geert
verwijst naar de problemen met zwarte
nachtschade in wortels: “Ik had geschreven dat het opletten was, dat ze moeilijk
te treffen was en het staat vol. We zijn al
gewaarschuwd voor volgend jaar.”
Wanneer ik opmerk dat veel aardappelvelden vol melganzenvoet staan, reageert
Stefan dat hij zelf pleksgewijs correcties
heeft uitgevoerd. Dit jaar heeft hij een
nieuwe spuit met automatische sectieafsluiting gekocht. “Nu werk ik tot op een
liter nauwkeurig. Vroeger namen we
100 liter extra mee, om zeker toe te
komen. We hadden ook plekken met
dubbele bespuiting. We sparen het milieu
doordat er minder product overblijft.
Dankzij de automatische spoeling worden
alle resten uitgespoten over het veld en
vermijden we vervuiling van waterlopen.”
Voor aardappelen haalt Stefan ook veel
informatie bij het Proefcentrum voor
Aardappelen (PCA).

Leeftijd: Stefan (44), Bénédicte (40), Justine (14) en Julie (12)
Gemeente: Poperinge
Specialisatie: akkerbouw, vollegrondsgroenten en varkens

Ik bekijk mijn velden tijdens het spuiten.

Samenwerken
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Geert kwam al langs bij de vader van
Stefan en wijst erop dat hij zich nog de
huwelijksdag van Stefan herinnert. “Geert
is bekend als specialist”, reageert Stefan,
“zeker voor speciale teelten zoals uien en
wortelen, bloemkolen, boontjes … Met de
bloemkolen zijn we gestopt toen we ons
varkensbedrijf hebben uitgebreid, maar
ik heb wel nog akkerbouwmatige groenten zoals wortelen, bonen en uien. De
teelt van uien was dit jaar niet gemakkelijk. Voor het eerst in 13 jaar werden we
geconfronteerd met trips.” Geert reageert
dat ook dat een schoolvoorbeeld is van
IPM: “In uien spuiten we tegen trips zodra
we ze waarnemen. We hebben dat ook dit
jaar gedaan, maar door de weersomstan-

naar de onkruidbestrijding waarbij het
moment van ingrijpen heel belangrijk is.
Geert merkt op dat de resultaten van de
geadviseerde behandelingen sterk verschillen naargelang de regio. “In principe
vertrek je ongeveer steeds van hetzelfde
advies. In het oosten van het land heeft
alles gewerkt, omdat ze vroeger regen
kregen. De Westhoek is het langst droog
gebleven, en nu zijn we een van de nattere regio’s.” Stefan vertelt dat Geert dit
jaar verschillende keren een advies
moest bijsturen, omdat de weersomstan-
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daarvan zijn middelen gebruikt. Ik ben
daar altijd tegen geweest.”

Evolutie
Wat is er veranderd voor de technischcommercieel voorlichter? Geert ziet
vooral dat de teelten moeilijker geworden
zijn. “We hadden enorm veel werk met de
uien dit jaar, maar daarnaast vragen
teelten zoals spruitkool, pastinaak en
wortelen ook veel opvolging. Normaal is
er een spreiding, maar dit jaar is alles
bijna op hetzelfde moment gezaaid of

Bo

combinatie van Corum of Basagran SG
met Ethofumesaat en Frontier Elite.”
Geert adviseert om reeds vroeg te starten
met een eerste na-opkomstcorrectie en
adviseert een bijkomende correctie na
een week. “De combinatie van twee
behandelingen met een lage dosering en
een kort interval lukt altijd. Ik hoef dan
niet meer te gaan kijken. Ik wilde dat ik
dergelijk systeem had voor alle teelten.
Bij bieten, bijvoorbeeld, lukt dat niet,
omdat de onkruidflora op dat moment te
complex is.” Stefan merkt op dat de
bodemherbiciden nochtans hun werk niet
konden doen, bij gebrek aan vocht in de
bodem. “Hier in de regio hebben we in de
eerste drie maanden na het zaaien maar
20 liter water gekregen. De bieten konden gelukkig goed starten, omdat ze in
ideale condities gezaaid werden.”
De aardappelteelt is uniek, omdat we
daar volledig zijn afgestapt van kalenderbespuitingen”, vervolgt Geert. “De ervaring van de telers is enorm belangrijk.
Een teler voelt aan wanneer hij moet
behandelen of niet. Insecten worden niet
meer preventief behandeld, maar ziekten
altijd. Insecten moet je waarnemen en
pas behandelen in functie van de druk. Bij
ziekten is er een incubatieperiode. Wanneer je ze ziet is de cyclus soms al veertien dagen opgestart. Daarbij moet je
werken met waarschuwingen die gebaseerd zijn op een ziektemodel. Bij onkruid
bekijken we wat er staat om in functie
daarvan te corrigeren. Maar bij aardappelen heb je weinig correctiemogelijkhe-
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Moeilijk seizoen
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Geert vertelt dat de onkruidbestrijding in
het begin nochtans gemakkelijk verliep.
“We verwachtten gemakkelijk te kunnen
eindigen, maar na de eerste regen begon
het onkruid plots enorm snel te groeien.
In sommige regio’s heeft het pas geregend toen het gewas bijna gesloten was.
Daardoor kon je niet alles raken, en
kwamen er problemen, vooral met melganzenvoet.” Stefan vindt dat ze het er
toch redelijk goed van afgebracht hebben.
“De landbouwkundige van onze diepvriesfabriek kwam naar de boontjes
kijken en ook hij kon vaststellen dat ze
onkruidvrij waren. Ik gebruik naargelang
de onkruidflora ofwel een drieledige
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Zeker de plagen moeten goed opgevolgd worden in het veld. Bij slechte weersomstandigheden
bestaat het risico dat niet alle insecten zijn afgedood door een behandeling

ht

geplant. Normaal begin ik met de akkerbouwgewassen en komen nadien de
groenten. Zowel dit jaar als vorig jaar
kwam alles tegelijk. Dit jaar zien we
vooral dat de herbiciden minder goed
gewerkt hebben door de droogte. Ik heb
daardoor veel meer kilometers gereden
dan anders.” Stefan merkt op dat het
bestrijden van de aardappelplaag dit jaar
minder werk vroeg, maar daar kruipt
weinig tijd in voor een voorlichter. “Dat is
eens bellen, daar hoef je niet voor te gaan
kijken”, aldus Geert. “De ontwikkeling van
ziekten kan goed gemanaged worden via
waarschuwingsmodellen. Ziekten dien je
nog steeds preventief aan te pakken. Je
moet rekening houden met de weersomstandigheden en met de druk. Wanneer
de ziektemodellen zeggen dat het niet
nodig is om te spuiten, kan je op je gemak
zijn. Wel wordt in aardappelen meer en
meer naargelang het ras gespoten. In het
begin gebruik je hetzelfde schema, maar
dat wijzigt naargelang het gewas zich
ontwikkelt. Dit jaar hadden we bijvoorbeeld enorm veel last van spint in Markies.” Geert toont ons een filmpje van
spintmijten die rondlopen op een aardappelblad. Dat maakte hij met zijn smartphone, met een loep over de lens geklikt.
“Ik zie nu wat er leeft en beweegt, terwijl
er niets te zien is met het blote oog. Ik
had in Markies gewaarschuwd voor trips,
maar ik had niet verwacht dat het zo erg
zou worden. Ik heb macrobeelden van
trips op uien. Ze zijn veel talrijker dan we
soms denken. Hoe kleiner het beestje
hoe groter de schade.” Via Whatsapp
ontvangt Geert ook veel foto’s die klanten
maken. Daardoor moet hij niet meer ter
plaatse komen om bijvoorbeeld een
onbekend onkruid te determineren.

den. Dan moet je een goed basissysteem
hebben en tijdig ingrijpen. Beter te vroeg
dan te laat.”
Stefan vond daarom dit jaar de grote
intervallen tussen twee bespuitingen
gevaarlijk. “Het is steeds mogelijk dat er
onverwachts een of andere plaag opduikt,
en dan ben je te laat.” Hij haalt er zijn
teeltfiches bij om te bekijken hoeveel
behandelingen hij dit jaar uitvoerde tegen
de aardappelplaag. Hij komt uit op tien en
verwacht te eindigen met twaalf behandelingen. Dat is een stuk minder dan
vorig jaar, toen hij om de vijf dagen moest
spuiten. “We hebben dit jaar ook veel
goedkoper gespoten. In andere jaren
worden er soms combinaties gebruikt die
dubbel zo duur zijn. Voor de spuitmomenten baseer ik me op het PCA. De productkeuze gebeurt doorgaans in overleg. Ik
bel als ik niet zeker ben. Recent belde ik
om te luisteren of ik iets moest toevoegen
tegen alternaria. Ik volgde Geerts advies
om dat niet te doen.” Geert zegt dat dit
niet meer zinvol was, tien dagen voor het
loofdoden. “Je begint dan vlekjes te zien
op het moment van loofdoden.”

Informatie
Ontbreken er nog waarschuwingssystemen? Geert: “We missen vandaag nog
een waarschuwingssysteem tegen valse
meeldauw in uien. Ook tegen alternaria in
aardappelen is er nog geen nauwkeurig
moment wanneer we moeten behandelen. Dat zal ook niet evident zijn, omdat er
zo veel verschillende parameters mee-
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We moeten gewapend zijn om middelen
die wegvallen op te vangen, maar sowieso
zal het volgend jaar weer een andere
weersituatie zijn.”
Geert vertelt dat het opletten is met
spuitdrempels: “Je telt het aantal bladluizen op een aardappelblad om te bekijken
of de spuitdrempel bereikt is. De redenering is dat die allemaal weg zijn na een
behandeling, maar in de praktijk kunnen
de weersomstandigheden ervoor zorgen
dat de middelen niet werken. Als je dan
de schadedrempel hebt afgewacht, zit je
met een probleem. Bij 90% resultaat en
een korte cyclus ten gevolge van de
temperatuur kan je dan een sneeuwbaleffect krijgen. Bij de trips was het identiek. Je spuit volgens het advies. De
planten namen het middel niet op, dus het
heeft niet gewerkt. Nadien krijg je een
explosieve ontwikkeling. Wanneer het
warm en droog is zijn alle cyclussen kort.”
Het valt me op hoe Geert altijd probeert
om een verklaring te vinden voor wat zich
voordoet in het veld. Stefan wijst erop dat
het mislukken van een ingreep ook wel
eens aan de teler kan liggen. “Als je zegt
dat hij morgenvroeg moet spuiten, dan
moet hij dat ook doen. Als er moet worden
ingegrepen, moet je als teler ook je
verantwoordelijkheid nemen.”
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met de ziektegevoeligheid van een graangewas. “Doorgaans behandelt een graanteler alle rassen met hetzelfde middel op
hetzelfde ogenblik. Dit geldt ook voor
bestrijding van onkruid in vrijwel alle
akkerbouwgewassen. Probeer altijd te
spuiten op het moment waarvan je denkt
dat de slaagkans het grootst is. Het tijdstip
van de dag speelt een grote rol. Wanneer
het kurkdroog en zonnig is, kan je beter
niet spuiten overdag. Door het wegvallen
van isoproturon in de granen, linuron in de
aardappelen en het beperkt gebruik van
terbutylazine in de maïs zullen we ongetwijfeld straks ook de onkruidflora zien
wijzigen. We voelen nu al dat dit floraverschuivingen tot gevolg heeft. Straatgras
zal zeker profiteren van het wegvallen van
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spelen zoals bemesting, teeltrotatie en
vitaliteit van het gewas. Ondertussen
weten we uit ervaring wanneer we moeten spuiten tegen bladziektes. Het komt
erop aan het juiste middel te kiezen.”
Geert stelt dat er weinig gesproken wordt
over IPM, maar dat het onbewust veel
meer toegepast wordt dan vroeger, ook
doordat er veel meer informatie beschikbaar is. “De fytolicentievergaderingen
hebben iedereen op de been gebracht.
Stefan is wel een vaste klant op vergaderingen, maar de laatste jaren zien we
mensen die anders nooit naar buiten
kwamen. Laat ons hopen dat ze er niet
zijn om er te zijn, maar dat ze er ook
effectief iets van opsteken.” Ook voor
Stefan is de smartphone een belangrijk
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Iedereen is geïnteresseerd om ‘de beestjes’ te bekijken die dankzij de loep op de telefoon van Geert
live te zien zijn op een koolblad.

C

op

hulpmiddel geworden, bijvoorbeeld om te
zien waar de buien hangen, voor hij met
zijn spuit vertrekt. Geert bevestigt dat de
smartphone sterk bijdraagt aan IPM,
“want spuiten in stabiele weersomstandigheden is ook een van de elementen
van IPM. Je kan bijvoorbeeld ook zien of
de windsnelheid niet te hoog is. Vroeger
hadden we die mogelijkheden niet. Ik
denk dat veel akkerbouwers dagelijks
meerdere keren de weerberichten checken. Armand Pien en zijn soort van
weersvoorspellingen zijn verleden tijd.”

Verbeterpunten
Op welke punten kan een doorsnee akkerbouwer nog vooruitgang boeken? Geert
reageert dat men bijvoorbeeld in de
granen meer rekening zou kunnen houden

isoproturon en terbutylazin. Door het
wegvallen van Linuron zullen we straks
ook meer zwarte nachtschade zien groeien, een warmteminnend onkruid dat dit
jaar vele onkruidcombinaties overleefde.
Ook doornappel toont zich op vele percelen en moet zeker handmatig van het veld
verwijderd worden wil men verdere uitzaai
beperken.” Stefan besluit dat het straks
een uitdaging wordt om de onkruidbestrijding in aardappelen goed rond te krijgen,
zeker met de flora die zich nu aankondigt.
“We zijn nu al aan het nadenken over de
ideale combinatie zonder Linuron.” Dergelijke vragen en oplossingen zullen volgens
Geert aan bod komen tijdens de wintervergaderingen. “Het is nu tijd om te bekijken
wat we dit jaar geleerd hebben, en dat zal
onze strategie bepalen voor volgend jaar.
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Adviseur
Hoe moeilijk zou gewasbescherming zijn
zonder iemand om op terug te vallen?
Stefan bevestigt dat hij Geert nodig heeft.
“Daardoor durf ik ook eens een nieuwe
teelt proberen, omdat ik weet dat het
goed opgevolgd wordt. Ik ben op die
manier ook gestart met uien.” Geert
reageert dat de servicegraad van de
gewasbescherming in België een stuk
hoger ligt dan bijvoorbeeld in Frankrijk.
“Dat is niet verkeerd, dat zorgt voor een
gezonde competitie. De tijd dat een
fytoverkoper iemand iets kon wijsmaken
is voorbij. Hier en daar komt het nog eens
voor, omdat je twee soorten adviseurs
hebt: technische en commerciële. Dat
tweede type verkoopt bij iedereen hetzelfde product en praat in de winter
iedereen hetzelfde systeem aan, ook al
heeft elk bedrijf andere percelen met een
andere voorgeschiedenis. IPM zou er
kunnen toe bijdragen dat die commerciële
adviseurs een andere manier van werken
moeten volgen.” Stefan zegt dat dit van
enorm groot belang is: “IPM is niet alleen
ecologisch, maar ook economisch. We
voelen het in onze portefeuille.” n
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BIOLOGISCHE EN GANGBARE
GEWASBESCHERMING NAAST ELKAAR
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Biologische gewasbescherming vergt een andere instelling van de teler. Nog meer dan bij
IPM moet een bioteler de ontwikkeling van ziekten en plagen in het gewas nauwgezet
opvolgen en bereid zijn om de voor- en nadelen van een diversiteit aan mogelijke maatregelen tegenover elkaar af te wegen. De werkgroep Plantenbescherming van de ingenieursvereniging ie-net organiseerde een studiedag rond die uitdaging. – Patrick Dieleman
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rans Verstraete, voorzitter van de
werkgroep, stelde in zijn inleiding
dat gangbaar en bio naar elkaar
toegroeien dankzij de introductie van
biopesticiden, gewasbeschermingsmiddelen die een natuurlijk product (plantenextract, feromoon of micro-organisme)
bevatten als werkzame stof.

Duurzame gewasbescherming
Volgens Henk Decraecke van Syngenta is
de realiteit dat we op een steeds beperktere oppervlakte met minder input aan
water, energie, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en met oog voor
onder meer rentabiliteit en biodiversiteit
meer moeten produceren, ‘More with
less’. “De sleutelvraag is of we om meer

te produceren intensiever kunnen gaan
werken op het bestaande landbouwareaal
of extensiever op een grotere oppervlakte.” Dat laatste kan alleen maar ten koste
van onder meer biodiversiteit. De gangbare intensieve landbouw moet veranderen in duurzame landbouw (beredeneerd,
geïntegreerde gewasbescherming).
Landbouw zonder gewasbescherming
acht hij niet mogelijk, maar men moet dit
toepassen met verantwoordelijkheid.
“Lees het etiket. Pas het juiste middel toe
met de juiste techniek op het juiste
moment (groeistadium, weer) en bij de
juiste bodemtoestand (grondsoort, vochtigheid). Daarbij moet men de juiste dosis
inzetten en zorgen voor risicobeperkende
maatregelen (onder meer drift) om te

vermijden dat er onaanvaardbare effecten
optreden voor mens, dier en omgeving.”
Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)
speelt daarop in. “Het staat voor een
totaalaanpak waarbij men teelttechnische, mechanische, biologische en
chemische methoden combineert om
ziekten, plagen en onkruiden te beheersen via preventie, observatie en vervolgens een weloverwogen interventie. IPM
is niet nieuw. Het is in de jaren 90 gestart
in de glastuinbouw en fruitteelt.” IPM is
sinds 1 januari 2014 verplicht in Vlaanderen en Wallonië, maar Decraecke ziet
zeker nog een rol voor chemische gewasbescherming. Brede innovatie en proactief stewardship zijn de sleutels voor de
toekomst. Het belang van biologische
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Nuttigen
Volgens Felix Wackers, directeur onderzoek & ontwikkeling bij Biobest, moeten
we bestaande bestrijders efficiënter laten
werken. Hij belichtte enkele recente
innovaties op dat vlak. Nutrimite is een
supplementair voeder voor roofmijten.
Bijna alle nuttigen zijn afhankelijk van
nectar of stuifmeel. Daarom kan een
bloemenrand rondom het perceel wonderen doen. Wackers toonde Engelse proefresultaten waar een tarweperceel met
een bloemenrand 12% meer opbrengst
leverde dan een tarweperceel zonder. Bij
erwten en wortels was de meeropbrengst
respectievelijk 26 en 32%. Ook in serres
bleek de aanwezigheid van bloemen
wonderen te doen voor de efficiëntie van
natuurlijke vijanden. Als alternatief
kunnen we nectar of stuifmeel rechtstreeks aanbrengen op de planten.
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waarschuwingssysteem uit te werken.
Ook de toelevering zit niet stil. Elektronica en informatica helpen om de gewassen te monitoren, bijvoorbeeld via feromoonvallen met een camerasysteem. Om
de planten te beschermen, wordt veel
gebruik gemaakt van afdekmaterialen.
Een geschikt habitat, bijvoorbeeld bloemenranden of hagen, moeten al dan niet
geïntroduceerde natuurlijke vijanden op
peil houden. Onderzoek moet meer
inzicht brengen in de biologie en populatiedynamica van natuurlijke vijanden.
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Brede innovatie en proactief
stewardship zijn de sleutels
voor de toekomst.
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Femke Temmerman, onderzoeker biologische productie bij Inagro, stelde dat
gewasbescherming in de bioteelt berust
op vertrouwen in het ecosysteem. “In een
natuurlijk ecosysteem houden allerlei
soorten elkaar in evenwicht door een
samenspel van ingewikkelde interacties.”
Gewasbescherming begint voor een
bioteler al voordat de teelt start, met
preventieve cultuurmaatregelen zoals de
keuze van een geschikt perceel, beredeneerde bodembewerkingen en een ruime
vruchtrotatie die vermijdt dat bepaalde
bodemgebonden pathogenen de bovenhand krijgen. Eventueel kan biofumigatie
de druk van ziekten of plagen in de
bodem verminderen. Verder is het belangrijk te vertrekken met gezond uitgangsmateriaal. “Ook het zaaien of
planten kan de gezondheid beïnvloeden.
We kunnen bijvoorbeeld pootaardappelen
voorkiemen, zodat we een voorsprong
krijgen en het gewas al groter is wanneer
de aardappelplaag toeslaat.” Combinatieteelt van meerdere gewassen (meng- of
strokenteelt, onderzaai van een tweede
gewas) creëert een steviger ecosysteem
waarin bijvoorbeeld insecten die van
nature voorkomen op de ene plantensoort ook de andere beschermen. Maar
Temmerman beseft dat er nog veel
onderzoek nodig is om de achterliggende
mechanismen te begrijpen. Bij aardappelen worden meerdere rassen samen
geplant om het risico op massale aantastingen in te dijken. In graan gebeuren
proeven met populaties in plaats van één
ras. Verder is een grondige monitoring
belangrijk. “Controleer geregeld je
gewas, gebruik vallen om de plaagdruk te
kunnen inschatten en volg de waarschuwingsberichten. Bij monitoring moet men

Nutrimite, dat stuifmeel van de lisdodde
bevat, blijkt heel geschikt voor roofmijten.
“De populatie kan zich hierdoor al opbouwen op basis van stuifmeel voordat de
plaag arriveert. Dit laat ons toe om
roofmijten preventief in te zetten. Je hoeft
minder roofmijten uit te zetten om toch
een beter resultaat te krijgen. Het toedienen van vezels als substraat waarin de
mijten zich kunnen verstoppen of er eitjes
in afzetten is een andere mogelijkheid.
De minuscule haartjes op bladeren van
sommige gewassen vervullen dezelfde
functies, maar niet alle gewassen zijn
behaard. Uit proeven bleek dat het ge-

er

Vertrouwen op het ecosysteem

de soorten te determineren en ook het
ontwikkelingsstadium kennen, want
sommige plagen zijn maar in één bepaald
stadium gevoelig voor een behandeling,
bijvoorbeeld met een bacteriënpreparaat.” In Rumbeke-Beitem worden in de
winter bodemmonsters genomen om na
te gaan of er in de zomer emelten te
verwachten zijn. Inagro werkt momenteel
samen met ILVO aan een bemonsteringsen indentificatieprogramma van kniptorren van het geslacht agriotes. De gevangen kevers worden zowel visueel
gedetermineerd als via DNA. De bedoeling is op basis van de bevindingen een

Bo

gewasbeschermingsmiddelen zal verder
toenemen, maar de klassieke gewasbeschermingsmiddelen blijven nodig. De
toekomstige nieuwe middelen – zowel
synthetisch als biologisch – zullen volgens hem beter werkzaam moeten zijn
dan de huidige middelen, en ook selectief
en met lage of regulatorisch aanvaardbare risico’s. Hij rekent op nieuwe of
geoptimaliseerde formuleringen en
werkingswijzen, bijvoorbeeld via zaadcoating. Ook benadrukte hij het blijvend
belang van een goed resistentiemanagement. Ondersteuning moet komen van de
veredeling (resistentie) en van de techniek via precisiegewasbescherming.

Een doordachte gewasbescherming houdt
rekening met nuttigen en andere insecten in het
gewas. Uit proeven blijkt dat de opbrengst hoger
is wanneer er bloemen staan in de omgeving.

combineerd aanbrengen van vezels,
suikers en pollen een beduidend beter
effect opleverde als slechts één of twee
van die ingrepen. Wackers belichtte ook
nog het laten toedienen van gewasbeschermingsmiddelen via hommels (Flying
Doctors), dat al toegepast wordt tegen
botrytis in aardbeien. “Hommels missen
nooit een bloem. Dit laat toe om het
product gericht te verspreiden, met een
sterke reductie van de hoeveelheid
gewasbeschermingsmiddelen en de
voordelen van een continue toepassing en
een besparing op arbeid. Hommels zijn
op die manier het biologisch equivalent
van drones.” n
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Goede landbouwpraktijken bij het
uitspoelen van de verpakkingen.

ACTIEPLANNEN ONDER TOEZICHT VAN EUROPA
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De Europese Unie heeft, naar eigen zeggen, het strengste systeem ter wereld voor de
toelating en controle op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Desondanks
neemt de roep van de maatschappij om duurzame voedselproductie en een beperking
van, of zelfs een verbod, op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Europa toe. Wat
kan Europa doen? – Jacques van Outryve
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e thematische strategie voor een
duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van 2006
vormde in de EU de basis voor een nieuw
streng wettelijk kader voor de goedkeuring van werkzame stoffen en toelating
van gewasbeschermingsmiddelen. Het
eerste gebeurt, in principe, door de
Europese Commissie volgens geijkte
procedures waarbij de lidstaten nauw
worden betrokken, het tweede gebeurt
door de lidstaten zelf. Deze procedure
kwam de jongste tijd ruimschoots onder
de aandacht met de herziening van de
erkenning van de werkzame stof glyfosaat.
Gewasbeschermingsmiddelen zouden
dan, wanneer de toegelaten gebruiksom-

standigheden worden nageleefd, geen
gekende schadelijke gevolgen mogen
hebben voor de gezondheid van mens en
dier of onaanvaardbare schade toebrengen aan het milieu. Door dit strenge
systeem voor het op de markt brengen
van deze producten is het aantal goedgekeurde werkzame stoffen in de EU met
50% gedaald! Dat is de ene kant van de
medaille. De andere kant is dat de sector
voor zeer grote uitdagingen staat omdat
het palet aan gewasbeschermingsmiddelen nu wel drastische gekrompen is
waardoor afwisseling van producten om
resistentie te voorkomen in het gedrang
komt. Tegelijk is door Europa beloofd om
sneller nieuwe producten goed te keuren
met een zogenaamd lager risico, en die

passen in een zogenaamde duurzame
gewasbescherming. Hoever staat Europa
hiermee?

Duurzaam gebruik
Vorige maand bogen de Europese landbouwministers zich nog over de stand van
zaken. Want een na een zien landbouwers
de toelating van gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen. Er komen (nog) geen
alternatieve gewasbeschermingsmiddelen in de plaats. Tegelijk kregen de
landbouwministers het verslag van de
Europese Commissie, inzake de nationale
actieplannen van de lidstaten, voorgezet.
Welke vooruitgang is gemaakt op het
gebied van de uitvoering van de richtlijn
2009/128 betreffende ‘Een duurzaam
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volgens het vooruitgangsrapport van de
Europese Commissie ook weinig consistent wat de vaststelling van kwantitatieve
doelstellingen, streefcijfers, metingen en
tijdschema’s betreft. De plannen scoren
het best inzake de keuring van toepassingsapparatuur. Die is in zowat de hele
Europese Unie doorgevoerd. Zij scoren
echter heel wat minder op het vlak van
registratie van pesticidenvergiftiging.
Lidstaten hebben informatie over acute
vergiftigingen maar resultaten van chronische vergiftiging zijn zeldzaam. Spuiten
vanuit de lucht is in de EU verboden,
tenzij onder strenge voorwaarden. Afwijkingen worden toegestaan. In 21 lidstaten
zijn afwijkingen ook wettelijk mogelijk. In
2015 vond 95% van de afwijkingen slechts
plaats in twee lidstaten, met name Spanje
en Hongarije. Informatie naar het brede
publiek blijft een zorgenkind. Er blijft
volgens de Europese Commissie nog heel
wat ruimte voor verspreiding van goede
praktijken en de ruimere toepassing
ervan om het publiek en de belanghebbenden te informeren. Meteen wijst de
Europese Commissie ook op enkele
andere gevoelige punten. Zo hebben
lidstaten een reeks maatregelen genomen om het aquatisch milieu te beschermen, maar door het ontbreken van
meetbare streefcijfers in de meeste
actieplannen is het moeilijk voor de
Europese Commissie om de geboekte
vooruitgang te beoordelen. Hetzelfde kan
worden gezegd van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen in specifieke kwetsbare gebieden. De maatregelen zijn aanwezig maar de resultaten zijn
moeilijk te meten, onder meer bij gebrek
aan goede indicatoren of parameters.
Over hantering en opslag van gewasbeschermingsmiddelen uit de Europese
Commissie een gelijkaardige kritiek. Het
vooruitgangsverslag merkt dus belangrijke hiaten op in de nationale actieplannen voor duurzaam gebruik van pesticiden. Verwacht wordt dat deze in de
nieuwe plannen worden gedicht. Inmiddels heeft Europa ook meer middelen
uitgetrokken om goede praktijken te
verspreiden en lidstaten beter te informeren en te helpen bij de uitvoering van
hun vijfjarige plannen. Het eerste Vlaamse actieplan werd ook door Vlaanderen
tussentijds geëvalueerd. Het voorlopige
eindrapport dateert van dit voorjaar. Uit
de resultaten werden lessen getrokken
bij de opstelling van het nieuwe actieplan. n
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de richtlijn en dus van de actieplannen.
Daarvoor zijn acht algemene beginselen
vastgelegd in de bijlage van de richtlijn.
Hoe deze in de praktijk moeten worden
toegepast is echter niet concreet gedefinieerd. Deels door de diversiteit van de
landbouw in de EU wat klimaat, geteelde
gewassen en productietechnieken betreft,
alsook door het subsidiariteitsbeginsel
worden deze beginselen verschillend
toegepast. Dat is meteen ook het zwakke
punt van de nationale actieplannen. De
Europese Commissie wil nu meer lijn
krijgen in deze plannen. Bovendien wordt
de lidstaten gevraagd meer doelgericht te
werk te gaan en resultaten te controleren
aan de hand van goede parameters.
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De nationale actieplannen zijn voor de
Europese Commissie ook de basis van de
controles op de lidstaten maar de volledigheid en dekking van deze plannen zijn
erg uiteenlopend. Zo zijn de actieplannen

Het vooruitgangsverslag
merkt belangrijke hiaten op in
de nationale actieplannen
voor duurzaam gebruik van
pesticiden.
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Geïntegreerde gewasbescherming is door Europa opgelegd. De Europese Commissie moet de
nationale actieplannen goedkeuren en controleren.
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gebruik van pesticiden’? Deze richtlijn
werd in oktober 2009 goedgekeurd als
onderdeel van de hogervermelde strategie en biedt de lidstaten een reeks acties
aan om het risico van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen door
bevordering van het gebruik van geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) en alternatieve benaderingswijzen of technieken
zoals het gebruik van ‘niet-chemische’
alternatieven. De richtlijn verplicht de
lidstaten nationale actieplannen op te
stellen en uit te voeren. Deze plannen
moeten minstens om de vijf jaar worden
herzien. De eerste vijf jaar zijn stilaan
verlopen. De Vlaamse regering keurde op
18 november haar tweede Vlaams actieplan voor duurzaam pesticidengebruik
goed dat kadert in het tweede Belgische
actieplan dat dit voorjaar aan een publieke raadpleging werd onderworpen.
De belangrijkste acties die volgens de
Europese richtlijn in de plannen staan,
hebben betrekking de opleiding van
gebruikers, distributeurs en voorlichters,
de keuring van toepassingsapparatuur,
het verbod op spuiten vanuit de lucht, de
beperking van het gebruik van pesticiden
in kwetsbare gebieden en informatie over
en bewustmaking van de risico’s. Dat
laatste punt zorgde reeds voor veel
heibel. Wie moet allemaal worden verwittigd wanneer gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt? De bevordering
van IPM is een essentieel onderdeel van

