
Sinds 1 januari 2014 moet elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmidde-
len de regels rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen. IPM  vereist een 
andere manier van denken in de strijd tegen plagen.  
 
De principes van geïntegreerde gewasbescherming 

De regelgeving is gebaseerd op 8 basisprincipes die algemeen moeten worden toege-
past op alle teelten. Het gaat om (1) preventieve maatregelen, (2) monitoring van de 
schadelijke, (3) rekening houden van de schadedrempels voor een bespuiting, (4) voor-
keur voor niet-chemische bestrijding, (5) middelen zo doelspecifiek mogelijk, (6) 
correct gebruik van het gewasbeschermingsmiddelen (dosis en spuittechniek), (7) 
anti-resistentiestrategie en (8) registratie van de bestrijdingsresultaten.  
 
Veel akkerbouwers passen de principes van IPM al correct toe. De veranderingen op het 
gebied van gewasbescherming zijn ingrijpend: veel actieve stoffen worden niet her-
nieuwd op Europees niveau en verdwijnen dus. De actieve stoffen worden vervangen 
door andere middelen met andere werkwijzen. Tegelijkertijd maken nieuwe of bijna 
verdwenen gewasbelagers hun opmars (bv. knolcyperus, doornappel, coloradokever, 
bladluizen …). Landbouwers staan dus voor grote uitdagingen.    
 
Demoproject “IPM in akkerbouw” 
 
Met het demonstratieproject ‘IPM in de akkerbouw’ gefinancierd door de Vlaamse Over-
heid willen de praktijkcentra PCA, Inagro, KBIVB en de Hooibeekhoeve de kennis rond 
IPM in aardappelteelt, granen, suiker- en voederbieten aanscherpen. Het doel van de-
monstratieprojecten is landbouwers bewustmaken van nieuwe mogelijkheden op het 
vlak van duurzame praktijken en technieken en ze door demonstraties in de praktijk 
ingang te doen vinden op onze Vlaamse bedrijven. 
In het kader van het demonstratieproject wordt er gefocust op een aantal belangrijke 
actuele problemen in elke teelt. Voor de teelt van granen is dat bladluizen. Voor de teelt 
van aardappelen zijn dat bladschimmelziekten, coloradokever, de toepassing van male-
ïnehydrazide, loofdoding en kiemremming. Voor de teelt van suiker- en voederbie-
ten zijn dat bladziekten en de bladluizen. 

De kern van het betoog van deze demonstratieproject bestaat uit (her)kennen, hande-
len en rekenen. 

 (her)kennen  

 

De erkenning van de ziekten, pla-
gen maar ook de nuttige organis-
men is essentieel om de juiste be-
slissing te nemen. Naast de erken-
ning is het nodig om voldoende te 
weten over de levenscyclus van de 
schadelijke en nuttige organismen 
maar ook over de schade die ze 
kunnen veroorzaken. 

 

Indien een behandeling nodig is, zijn er vaak verschillende commerciële middelen voor-
handen. In het kader van IPM is het wenselijk om producten in te zetten die zo min mo-
gelijk schadelijke effecten hebben op de menselijke gezondheid, niet-
doelwitorganismen en het milieu. Objectieve kennis van de eigenschappen van gewas-
beschermingsmiddelen is nodig. 

Met een goede kennis, zowel over de plagen als over de bestrijdingstechnieken, kunnen 
de landbouwers inschatten of ingrijpen nodig is. 

 Handelen bij de beheersing van ziekten en plagen 

 Rekenen: stilstaan bij de financiële impact van gekozen strategieën 

Toepassing van IPM hoeft niet noodzakelijk te leiden tot extra onkosten of verlies van 
opbrengst of kwaliteit. De kost voor producten en arbeid kan aardig oplopen. Een afwe-
ging maken welke impact een ingreep heeft op de teelt is dan ook onontbeerlijk. 

 
Demoproeven in suikerbieten  
 
In Vlaanderen werden vier demoproeven aangelegd: Bertem (Vlaams-Brabant), Lennik 
(Vlaams-Brabant), Tongeren (Limburg) en Zottegem (Oost-Vlaanderen). Bij deze proe-
ven werd de aanwezigheid van plagen, vooral bladluizen, opgevolgd. Bladluizen zijn 
vectoren van virale vergeling in suikerbieten. Symptomen van virale vergeling kunnen 
worden waargenomen vanaf eind juni-begin juli. De bladeren van door virale vergeling 
aangetaste bieten zijn verdikt en geeloranje van kleur. Virale vergeling is een complex 
van verschillende virussen. De opbrengstverliezen zijn variabel, maar kunnen oplopen 
tot 50%. Om virale vergeling te bestrijden en opbrengstverliezen te beperken, kan het 
nodig zijn de bladluizenpopulatie onder controle te houden door een insecticidebehan-
deling toe te passen. 
 
In deze vier demoproeven werd de bladluispopulatie wekelijks gecontroleerd vanaf de 
zaai tot het sluiten van de rijen (midden juni), d.w.z. tijdens de kritieke periode. Op basis 
van deze waarnemingen werden gewasbeschermingsbehandelingen tegen bladluizen 
toegepast wanneer de behandelingsdrempel werd bereikt, d.w.z. twee ongevleugelde 
groene bladluizen per 10 planten, en niet systematisch. 

Focus op IPM in suikerbieten Kathleen Antoons (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 

Foto 2 : Links van het potloodpunt verbergen zich enkele groene perzikluizen in het jonge blad in het 
hart van de biet.  

Foto 1 : Herkent u de insecten aan-
wezig op deze biet?  
 
In het midden, in het geel, zijn twee 
springstaarten te zien. Deze insecten 
worden vaak verward met bladlui-
zen. 
Onderaan, op grondniveau, zijn twee 
metaalblauwe kevers aanwezig.  
Het gaat om aardvlooien.  

Hoe bladluizen waarnemen?  

Om te bepalen of een gewasbe-
schermingsbehandeling nodig is 
om bladluizen te bestrijden, 
wordt aanbevolen wekelijks 
waarnemingen uit te voeren 
vanaf het kiemlobstadium. Ide-
aliter moeten 40 planten, wille-
keurig over het perceel verdeeld, 
worden geobserveerd. Het aantal 
bladluizen moet op deze 40 plan-
ten worden geteld. Begin bij 
voorkeur met de oudste bladeren 
en eindig met de jongste centra-
le bladeren. Ook de jonge bla-
deren in het hart die nog niet 
volledig zijn ontplooid, moeten 
gecontroleerd worden.    
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le bladeren. Ook de jonge bla-
deren in het hart die nog niet 
volledig zijn ontplooid, moeten 
gecontroleerd worden.    
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In elk perceel werd één zone nooit met een insecticide behandeld om de evolutie van 
de populatie te volgen en de schade van door bladluizen overgebrachte virale vergeling 
te evalueren. In de behandelde zones werden alleen selectieve insecticiden toegepast. 
Er werden geen insecticiden op basis van pyrethroïde toegepast om nuttige insecten in 
de percelen te houden. 

Proef te Lennik 
In figuur 1 hieronder staan de resultaten van de waarnemingen in Lennik. De behande-
lingsdrempel werd bereikt op 12 mei. De eerste insecticidenbehandeling is op 15 mei 
uitgevoerd. Op 18 mei werden waarnemingen gedaan in de behandelde zone (blauw) 
en in de onbehandelde zone (oranje). Er werd geen enkele bladluis waargenomen, zelfs 
niet in de onbehandelde zone. De waarnemingen werden gedaan toen het regende. De 
bietenbladeren waren nat en vol aarde. Deze omstandigheden zijn niet ideaal voor 
waarnemingen... Waarnemingen moeten bij voorkeur worden uitgevoerd bij droge om-
standigheden. De behandelingsdrempel werd op 14 juni voor de tweede maal bereikt. 

 
Wat virale vergeling betreft werden er verschillen waargenomen tussen de verschillen-
de zones: onbehandelde zone, zone die één keer is behandeld bij de eerste drempel-
waarde en zone die twee keer is behandeld bij de eerste en de tweede drempelwaarde. 
In de zone die tweemaal werd behandeld zijn slechts op enkele individuele planten 
symptomen van virale vergeling waargenomen. In de zones die eenmaal of niet behan-
deld werden komen de symptomen van virale vergeling voor in de vorm van haarden. 

Proef te Tongeren 
Figuur 2 hieronder toont de resultaten van de tellingen in Tongeren. In Tongeren is 
slechts één insecticidenbehandeling toegepast omdat de behandelingsdrempel slechts 
één keer werd bereikt. Na de behandeling konden in de proef nog maar weinig bladlui-
zen worden waargenomen, zelfs in de onbehandelde zone. Nuttige insecten waren aan-
wezig en hielpen de bladluispopulatie te reguleren. 

 

Symptomen van virale vergeling werden alleen waargenomen in de onbehandelde zo-
ne, terwijl in de behandelde zone geen symptomen werden waargenomen. 

Er werden bieten uit de demoproeven gerooid om het effect van virale vergeling op de 
wortelopbrengst en het suikergehalte te meten. Wordt vervolgd... 

Wij danken de landbouwers van Bertem, Lennik en Zottegem en ook PIBO voor de toe-
stemming om deze proeven op hun percelen uit te voeren. 
 

Opleidingen 
 
Deze zomer hebben wij landbouwers op de hoek van een veld ontmoet om hen te her-
inneren aan de belangrijkste bladziekten bij bieten. In totaal hebben ongeveer 50 boe-
ren aan deze opleidingen deelgenomen. Eén van de doelstellingen van de opleiding 
was het onderscheiden van de symptomen van twee ziekten: pseudomonas en cerco-
spora. 
 
Pseudomonas wordt gekenmerkt door een donkere vlek van onregelmatige vorm en 
grootte. De vlekken van cercospora zijn grijsachtig van kleur met een duidelijke donker-
bruine tot paarse rand. In het midden van de afgeronde vlek worden systematisch spo-
rendragers in de vorm van zwarte stippen waargenomen. Deze zwarte stippen in het 
midden van de vlek helpen om cercospora van pseudomonas te onderscheiden. Het 
onderscheid tussen deze twee ziekten is essentieel omdat bij pseudomonas niet hoeft te 
worden ingegrepen. Pseudomonas is een bacterie, waardoor een fungicidenbehande-
ling niet doeltreffend zal zijn. Tegen cercospora moet vroegtijdig worden opgetreden, 
d.w.z. zodra 5% van de bladeren door cercospora is aangetast. 

Afspraak volgend jaar! 
 
Wij zien u graag volgend jaar in het voorjaar voor een opleiding om u te helpen de be-
langrijkste plagen van suikerbieten te herkennen, zoals aardvlooien, bietenkevers, bie-
tenvliegen, bladluizen en ook nuttige insecten. Er zullen tips en tricks worden gegeven 
om goede waarnemingen uit te voeren. 

Figuur 1 : Aantal ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten in de proef te Lennik. Vanaf 18 
mei werden waarnemingen uitgevoerd in de onbehandelde zone (oranje histogrammen ). 

Figuur 2: Aantal ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten in de proef te Tongeren  

Foto 3 & 4 : Symptoom van cercospora links en van pseudomonas rechts  

Het project ”IPM in akkerbouw” wordt 
gefinancierd door de Vlaamse Over-
heid. .  

Foto 5 : Opleiding georganiseerd door het KBIVB in 2021 
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