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 2018: Geen makkelijk bietenjaar

 Eerste jaar post-quotum

 Droogte,…

 Finale opbrengsten ? 

Introductie 

Source : P. Kudsk Weed resistance Global Symposium 2015, Paris, 
France

 GBM in de bietenteelt 2019 en verder

 Verbod op NNI’s

 laatste jaar gebruik verwacht voor

◼ Thiram ( in 2019/2020 reeds Vibrance)
◼ Propiconazool : Armure,…
◼ Quinoxyfen: Fortress

◼ Fenpropimorf: Opus Team,… (30/10/2020?)

◼ ‘Pyramin’ (30/06/2020?)

 Betanal (PMP) en DMP onder sterke druk

 2019-…

 Effecten van EC/1107/2009

 +/-77 van +/- 450 actieve stoffen onder druk
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Impact 
EC/1107/2009

Impact publieke opinie op implementatie 
wetgeving (EU/nationaal/regionaal) 

 We hebben GBM nodig om opbrengsten te 
behouden en de teelt gezond te houden

Een revolutie op vlak van gewasbescherming 

 De bietenteelt en GBM in de biet moeten evolueren !

◼ We moeten innoveren en investeren

◼ We hebben TIJD nodig voor de ontwikkeling van alternatieven

◼ We moeten onze GBM (tijdelijk) verdedigen 
voor de 1107/2007 GBM revolutie 
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 Telen van een gezonde teelt – zonder verliezen

Wat zijn de drivers voor een duurzame teelt? 

 Geïntegreerde bestrijdingstechnieken

◼ Klassiekere – mechanische onkruidbestrijding

◼ “moderne methoden”: robots, drones voor ziektedetectie,…

 Opnieuw meer respect voor de goede landbouwpraktijken in de rotatie

◼ Preventie – waarnemen 

 Rasresistentie = multi-resistente rassen:

◼ Rhizomanie-nematoden-rhizoctonia

◼ Bladschimmels

◼ Vergelingsziekte

◼ …

 Alternatieve GBM ontwikkelen – de dynamiek is in gang…



5

 Onze grote onderzoeksthema’s voor een duurzame teelt in de toekomst 
zijn:

 Rassen - Rasresistenties

 Duurzame gewasbescherming

Wat kan het KBIVB voor u in de komende jaren

Rassen
Rasresistenties

Bladschimmels
Waarschuwingsdienst 

Mechanisatie
Smart farming

Onkruiden en insecten 

A. Wauters R. Euben F. Vancutsem L. Vanderwaeren K. Antoons B. Manderyck

Directie
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Wie kan er van welverdiende rust genieten na een  
gevulde carrière

Jean-Pierre Vandergeten, 
directeur

Start op KBIVB op 1/2/1978
41 jaar carrière op het instituut

Was werkzaam en verdienstelijk in 
vele afdelingen van het KBIVB

Pulp en bijproducten
Insecticiden
Bemesting
Onderdirecteur (1994)
Mechanisatie
Directie (2010)

Heel actief in werkgroepen IIRB 
voorzitter IIRB (2017)BEDANKT vanwege ons allemaal!
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Het programma


