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VOORWOORD 
 
 

In opdracht van de Administratie Land en Tuinbouw (ALT), nu Departement voor 
Landbouw en Visserij, werd door de eenheid Landbouw en Maatschappij van het ILVO het 
onderzoeksproject ALT 2003/07 uitgevoerd met als onderwerp: “Nutriënten- en gewasbe-
schermingsmiddelengebruik in de Vlaamse tuinbouw: stand van zaken en reductiemogelijk-
heden.” Dit onderzoek ging van start op 1 april 2004 en eindigde op 31 maart 2006. Het on-
derzoek werd uitgevoerd door de eenheid Landbouw en Maatschappij van het ILVO in sa-
menwerking met vier proefcentra die de gehele tuinbouwsector omvatten. In dit onderzoek 
werd voor elke tuinbouwsector ook een inventaris opgesteld over de inventarisatie van de 
reductiemogelijkheden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Dit 
leverde heel wat interessante informatie op en een goed overzicht van de belangrijkste be-
staande technieken en van technieken die in volle onderzoek zijn. Het leek dan ook nuttig 
deze informatie ter beschikking te stellen van de tuinbouwsector.  
 

In voorliggende publicatie wordt de inventarisatie gegeven voor de sector van de 
groenten in open grond. Voor het samenstellen van deze inventaris werd nauw samengewerkt 
met het Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) te Kruishoutem. De bijdrage van het PCG 
werd gecoördineerd door E. Debruycker die werd bijgestaan door L. De Reycke, bedrijfslei-
der PCG en K. Martens ingenieur bij het PCG. 
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SAMENVATTING 
 
 
In opdracht van de Administratie Land en Tuinbouw (ALT), nu Departement voor Landbouw 
en Visserij, werd door de eenheid Landbouw en Maatschappij van het ILVO het onderzoeks-
project ALT 2003/07 uitgevoerd met als onderwerp: “Nutriënten- en gewasbeschermingsmid-
delengebruik in de Vlaamse tuinbouw: stand van zaken en reductiemogelijkheden.” In dit 
onderzoek werd voor de groenteteelt in open lucht een inventaris opgesteld van de reductie-
mogelijkheden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Dit onder-
zoek ging van start op 1 april 2004 en eindigde op 31 maart 2006. Het onderzoek werd uitge-
voerd door de eenheid Landbouw en Maatschappij van het ILVO in samenwerking met het 
Proefcentrum voor de groenteteelt in Kruishoutem (PCG). In eerste deel werden de reductie-
mogelijkheden voor de gewasbeschermingsmiddelen geïnventariseerd, in het tweede deel 
deze voor de nutriënten. Van de reductietechnieken die worden beschreven worden er een 
aantal al algemeen toegepast in de praktijk, andere daarentegen bevinden zich nog in het sta-
dium van het onderzoek.  
 
 
Voor de reductietechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen kan in de eerste plaats worden 
gewezen op de preventieve maatregelen die ervoor zorgen dat er op voorhand ingegrepen 
wordt op het vlak van de gewasbescherming. Bij deze maatregelen horen o.a. het gebruik van 
gezond uitgangsmateriaal, de algemene bedrijfshygiëne, het gebruik van resistente rassen, 
rotatie en isolatie van teelten, het aanpassen van het plant- of zaaitijdstip, de aanleg van een 
vals zaaibed en het inwerken van organisch materiaal. Reductie van gewasbescherming kan 
ook verkregen worden door teelttechnische maatregelen toe te passen, zoals: het voldoende 
ruim planten of uitzetten, een aangepaste bemesting en bodembedekking, het aanleggen van 
mengteelten, de afdekking van het gewas, het aanbrengen van een fysische barrière en het 
verwijderen van gewasresten. Andere belangrijke reductiemogelijkheden zijn het gebruik van 
waarschuwingssystemen en de diagnose van plantenziekten en belagers door speciale detec-
tietechnieken. 
 
Andere technieken van niet-chemische bestrijding zijn de biologische bestrijding, de mecha-
nische onkruidbestrijding, thermische grondbehandeling, het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en het aanbrengen van een biologisch afbreekbare 
beschermlaag tegen schimmels. Tenslotte zijn er de reductietechnieken die bij chemische be-
strijding gebruikt kunnen worden, zoals: zaadbehandeling, de phyto-dripmethode, de plant-
bakbehandeling, het lage dosis systeem (LDS), het toepassen van de MLHD-techniek (Mini-
male Lethale Herbicide Dosering), een milieubewuste middelenkeuze, het voorkomen van 
puntvervuiling, het verbeteren van de spuittechniek door een reductie van de directe verliezen 
en de aanleg van bufferzones voor het voorkomen van drift. 
 
Voor de reductietechnieken bij het gebruik van nutriënten zijn er in de eerste plaats geleide 
bemesting waarbij het kan gaan om een geleide bemesting in de ruimte, een geleide bemes-
ting in de tijd via adviessystemen of een goede keuze van de meststof zoals het gebruik van 
slow-release meststoffen. Verder zijn er de teeltplangerichte maatregelen waarbij het telen 
van een navrucht, een groenbemester of een mengteelt met vlinderbloemigen aan bod komen. 
Andere reductiemaatregelen zijn teelttechnische maatregelen zoals: een aangepaste watergift 
waarbij de uitspoeling van mineralen beperkt wordt, de incorporatie van organisch materiaal 
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met een hoge C/N verhouding ter beperking van N-drainage, ook kan het bodemleven en de 
bodemstructuur verbeterd worden. 
 
In de publicatie worden al deze technieken besproken met hun gebruik, hun voor- en hun na-
delen. In totaal werden een 70-tal reductietechnieken behandeld. De publicatie geeft dan ook 
een vrij goed inzicht in de mogelijkheden voor de reductie van gewasbeschermingsmiddelen 
en nutriënten die momenteel of in de nabije toekomst zullen voorhanden zijn. 
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Inventory of reduction techniques for the use of plant protection products 
and nutrients in the sector of vegetable production in open air 
 
 
Summary 
 
 
The unit social sciences of the ILVO did the research project  ALT 2003/07 “Nutrient and 
pesticide use in Flemish horticulture: current situation and possibilities for reduction” that was 
financed by the Administratie Land en Tuinbouw (ALT). In this research an inventory was 
made of the reduction techniques for the use of plant protection products and nutrients in the 
sector of vegetable production in open air. The research started in April 2004 and ended in 
March 2006. The research was done in collaboration with the experimental station for vegeta-
bles in Kruishoutem (PCG). In the first part an inventory is made of the reduction techniques 
for the use of plant protection products, in the second part this is done for the reduction of 
nutrient use. A number of these reduction techniques are already used in practice, other tech-
niques are still under research.  
 
The first group of reduction techniques for the use of plant protection products is the preven-
tive measures that can be taken. Examples of the preventive measures are: the use of sound 
young plants and seeds, the hygiene on the farm, the use of resistant varieties, rotation and 
isolation of crops, the adaptation of the moment for sowing or planting, the use of a false 
seedbed and the use of organic material in the soil. Reduction of the use of plant protection 
products can also be obtained by the adaptation of production techniques, such as: enough 
distance between plants, an adapted fertilization and ground cover, the covering of plants, the 
installation of a physical barrier and the removal of plant parts that are not harvested. Other 
important reduction techniques are the use of warning systems; the warning systems allow the 
use of plant protection products when it is really necessary and a diagnosis of plagues and 
plant diseases with special diagnosis tools. 
 
Other non chemical techniques are organic pest control, mechanical weed control, the use of 
thermal soil treatment, the use of natural plant protection products, the use of a biodegradable 
protection cover against fungi. Finally there are the reduction techniques for the use of chemi-
cal plant protection products, such as: the treatment of seeds, the phyto-drip method, the use 
of plant protection products at the production of young plants, the Low Dose System, the ap-
plication of the MLHD-technique (Minimal Lethal Herbicide Dose), an environmental 
friendly choice of the products, preventing of point pollution, the improvement of pulverisa-
tion techniques by the reduction of direct losses and the planning of buffer zones to reduce 
drift of plant protection products. 
  
The first group of reduction techniques for the use of nutrients is the planned fertilization this 
can be a planned fertilization in space or in time using advisory services or an adapted choice 
of fertilizers such as slow-release fertilizers. There are also measures to improve the produc-
tion techniques such as the production of a succeeding crop, green manuring and a mixed crop 
with papilonaceae.  Reduction of nutrient use can also be obtained by adaptation of produc-
tion techniques, such as: an adapted water gift to reduce leaching of minerals, the incorpora-
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tion of organic material with a high C/N ratio to reduce the N-leaching, techniques that im-
prove the soil live and the soil structure. 
  
In this publication the use, advantages and disadvantages of all these techniques are dis-
cussed. In total about 70 reduction techniques are discussed. Therefore this publication gives 
a rather good insight into the possibilities to reduce the use of plant protection products and 
nutrients that are available for the moment and that will available in the future.  
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Inleiding 
 

Om een overzicht te krijgen van de mogelijkheden- en technieken die een invloed hebben op 
het nutriënten- en gewasbeschermingsmiddelengebruik op tuinbouwbedrijven, werd door het 
onderzoeksteam gestart met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over welke moge-
lijkheden en technieken een vollegrondsgroenteteler heeft om de milieudruk ten gevolge van 
het nutriënten- en gewasbeschermingsmiddelengebruik te beperken. Op basis van een litera-
tuurstudie en informatie aangeleverd door de proefcentra (eigen ervaring en kennis) werd een 
inventarisatie gemaakt van mogelijke reductietechnieken.  
 
Voorliggende publicatie beschrijft de reductietechnieken voor de sector van de groenteteelt in 
open lucht. Bij het einde van elk hoofdstuk worden de referenties opgegeven van de literatuur 
die voor het betreffende hoofdstuk werd gebruikt. De referenties vindt men terug achteraan de 
publicatie. 
 
Verschillende van de besproken technieken zijn al voor een groot stuk ingeburgerd en worden 
al toegepast in het kader van de geïntegreerde teelt, staan beschreven in de code van goede 
landbouwpraktijken of vormen een verplicht onderdeel van bepaalde lastenboeken voor mili-
euvriendelijke teelt (Flandria, EUREPGAP, e.a.). Andere minder algemeen gangbare maatre-
gelen zijn nog niet breed in de praktijk verspreid of zijn nog in onderzoek. 
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I. GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN 
 
De reductiemogelijkheden inzake gewasbescherming zijn ingedeeld volgens het moment van 
ingrijpen in de bedrijfsvoering. Eerst worden preventieve maatregelen beschreven die er-
voor zorgen dat ingrijpen op het vlak van gewasbescherming op voorhand zoveel mogelijk 
vermeden kan worden: door weloverwogen keuzes te maken inzake planttijdstip, rassenkeuze 
en dergelijke kan een aantasting van het gewas in een later stadium zoveel mogelijk vermeden 
worden.  
In een tweede fase kan een teler tijdens de teelt, wanneer het gewas effectief op het veld staat, 
via bepaalde teelttechnieken ingrijpen om de gewassen optimaal te beschermen tegen ziekten 
en plagen. Wanneer het gewas dan toch door ziektes of plagen wordt getroffen, is het belang-
rijk dit in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen. Via systemen van waarnemingen en 
waarschuwingen kan hieraan worden tegemoet gekomen. De waarnemingen en waarschu-
wingen maken het mogelijk af te stappen van kalenderbespuitingen en zo het bestrijdingsmid-
delengebruik te reduceren. Bestrijding gebeurt best in eerste instantie via niet-chemische be-
strijdingsmethoden. Als deze geen soelaas brengen, kan overgegaan worden naar een che-
mische bestrijding waarbij opnieuw verschillende mogelijkheden bestaan om het gebruik 
van middelen of de milieubelasting en milieuverliezen te beperken. 
De opdeling van reducerende maatregelen in categorieën moet beschouwd worden als een 
voorstellingswijze om meer overzichtelijkheid te krijgen. Het moet duidelijk zijn dat ze in de 
praktijk nauw verweven zijn en zelfs onlosmakelijk verbonden zijn. 
 
Verschillende van de beschreven maatregelen kaderen in de strategie van de geïntegreerde 
bestrijding. Bij geïntegreerde bestrijding (IPM of Integrated Pest Management) worden com-
binaties van biologische, cultuurtechnische, chemische en fysische middelen gebruikt om de 
populatie van een beschadiger te reduceren of handhaven beneden een bepaald economisch 
niveau. Het uitvoeren van een maatregel bij geïntegreerde bestrijding moet zoveel mogelijk 
steunen op een economische schadedrempel, die rekening houdt met de kosten en baten van 
de bestrijding. Deze voorwaarde houdt in dat een bepaald infestatie- of schadeniveau in het 
gewas moet getolereerd worden. Hoewel bij de geïntegreerde gewasbescherming de nadruk 
ligt op de biologische bestrijding, komen dus in principe alle mogelijke bestrijdingsmaatrege-
len in aanmerking om de gewasbeschadiger te onderdrukken.  
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PREVENTIE 

1. Gezond plantmateriaal 
 
Omschrijving 
 
Ziekten, plagen en onkruiden kunnen zeer gemakkelijk getransporteerd worden via geïnfec-
teerd plantmateriaal. Door controle op het plant- en zaaigoed kan vermeden worden dat pla-
gen in het gewas terecht komen.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
De meeste groenten worden niet op het bedrijf vermeerderd maar bij een plantenkweker. Te-
lers kopen dus zaaigoed of plantjes van enkele weken aan bij de zaadhuizen of een planten-
kweker. In de meeste gevallen ligt de vereiste om te werken met gezond uitgangsmateriaal 
dus in handen van de plantenkweker, en niet de teler zelf. Deze kan enkel sturen in de keuze 
van een plantenkweker om zijn materiaal aan te kopen, en bij de aankoop zelf het uitgangsma-
teriaal visueel te screenen op eventuele aantastingen. Aanwezigheid van zichtbare aantastin-
gen of schade wordt door de telers bij aankoop doorgaans gecontroleerd. In de meeste geval-
len biedt dit screenen echter weinig soelaas om problemen te vermijden omdat het in die fase 
meestal al te laat is (bestelling reeds gemaakt). Minder goed zichtbare aantastingen of infec-
ties door bepaalde pathogenen (bacteriën, virussen) worden doorgaans pas waargenomen na 
een tijdje, wanneer het plantmateriaal reeds is uitgeplant op het productieperceel. Op prei 
werd bijvoorbeeld al duidelijk in het verleden vastgesteld dat een week na het planten plots 
rupsenschade van preimot werd waargenomen, terwijl er op het productieperceel geen prei-
mot aanwezig was. Ook na de aankoop van selderplantjes werd ongeveer een week na het 
planten mineervliegschade vastgesteld, terwijl op de aangekochte plantjes nog geen schade 
was te bespeuren (praktijkinformatie PCG).  
 
Het plantmateriaal dat opgekweekt wordt op gespecialiseerde bedrijven, is nochtans over het 
algemeen wel goed behandeld tegen gewasbeschadigers. Tegen schimmels worden de zaden 
meestal behandeld (door het ontsmetten van het zaad), waardoor de overdracht van schimmel-
aandoeningen via het zaad eerder beperkt is. Bij de productie van zaad is er reeds een verge-
vorderde controle op ziekten en plagen. Wel ziet men in de praktijk steeds meer aantastingen 
door bacterieziekten. Voor de behandeling van bacterieziekten bestaan op dit moment weinig 
tot geen middelen die preventief of curatief kunnen worden ingezet. Sommige van deze ziek-
ten zijn overdraagbaar via het zaad (bijv. Xanthomonas campestris in kolen) en de vraag rijst 
of er op deze bacterieziekten wel voldoende controle is. In prei bijvoorbeeld is het plantmate-
riaal het ideale medium ter verspreiding van bacterieziekten. De voorbije jaren is frequent 
gebleken dat Pseudomonas syringae pv. porri zeer duidelijk voorkwam op productiepercelen 
bij verschillende telers, waarvan het plantmateriaal van dezelfde plantenkweker afkomstig 
was (101).  
 
In de vollegrondsgroenteteelt bestaat er geen systeem waarbij plantmateriaal systematisch 
gescreend wordt op de aanwezigheid van pathogenen. Dit zou nochtans zeer interessant zijn 
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voor bepaalde pathogenen. De zaadfirma’s zijn de laatste jaren ook alerter op het gebied van 
bacterie- en virusziekten.  
 
Knelpunten 
 
Momenteel is er nog onvoldoende controle op bacterieziekten. Anderzijds dient wel te wor-
den gesteld dat aangezien telers geen ongezond plantmateriaal willen kopen er op de ver-
meerderingsbedrijven redelijk veel behandeld wordt op de planten. Ziekte- of insectenvrij 
plantmateriaal houdt dus in dat redelijk veel gewasbeschermingsmiddelen op de plantbakken 
verbruikt wordt. Dit heeft dan weer als voordeel dat er minder verlies is van middelen in ver-
gelijking met een volleveldsbehandeling. 
 
Referenties 
 
101 
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2. Algemene bedrijfshygiëne 
 
Omschrijving 
 
Het hygiënisch werken op het bedrijf kan een grote invloed hebben op het al dan niet ver-
spreiden en ontwikkelen van ziekten en plagen in de teelt.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. Deze maatregel geldt vooral voor teelten waar bacterieziekten een 
grote rol spelen zoals prei, kolen en sla. 
 
Toelichting 
 
Via het regelmatig reinigen van werktuigen en machines kan ook vermeden worden dat bacte-
riën, virussen, aaltjes, schimmels en onkruidzaden van het ene perceel naar het andere worden 
gebracht. Eens een bepaald virus of bacterie is gesignaleerd, wordt er meestal meer aandacht 
besteed aan bedrijfshygiëne. Sinds bij prei gebleken is dat Pseudomonas porri gemakkelijker 
kan infecteren via wonden die gemaakt worden door het blad af te maaien op het plantenbed, 
wordt deze methode steeds minder toegepast.  
 
Hoewel bedrijfshygiëne een erg belangrijke maatregel is waar veel aandacht aan wordt be-
steed in de praktijk, zijn er weinig onderzoeksresultaten die de invloed ervan op bacteriële 
aantastingen in kaart brengen. Door de recente toename van diverse bacteriële aantastingen in 
de vollegrondsgroenteteelt neemt de aandacht van de teler voor bedrijfshygiëne verder toe.  
 
Knelpunten 
 
In het algemeen besteden de bedrijfsleiders vrij veel aandacht aan bedrijfshygiëne. Knelpunt 
is dat er weinig onderzoek voorhanden is op het gebied van bacteriële aantastingen en de in-
vloed van de bedrijfshygiëne hierop. 
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3. Resistentie  
 
Het gebruik van resistente rassen kadert in een preventiestrategie om aantasting door gewas-
beschadigers zoveel mogelijk te beperken. 

3.1. Telen van resistente of tolerante rassen 
 
Omschrijving 
 
Door gebruik te maken van rassen die resistent of tolerant zijn tegenover een bepaalde be-
schadiger hoeft er niet of minder behandeld te worden met gewasbeschermingsmiddelen aan-
gezien er geen of weinig aantasting plaatsvindt.  
 
Teelten 
 
Alle teelten waarvoor resistente cultivars ontwikkeld worden, op dit moment zijn dit vooral 
sla, bloemkool, spinazie, wortelen en prei. 
 
Toelichting 
 
Resistente variëteiten kunnen ontwikkeld worden hetzij via klassieke veredeling, hetzij via 
genetische modificatie. Bij de klassieke veredeling via herhaalde kruisingen of langdurige 
selectie worden de nakomelingen nauwgezet gescreend op zowel de resistentie-eigenschappen 
als productie-eigenschappen. De biotechnologie kan een alternatief bieden voor de langdurige 
en weinig gerichte selectie bij de klassieke veredeling. Door genetische modificatie van de 
plant is het mogelijk één enkele eigenschap aan een bestaande commerciële cultivar toe te 
voegen.  
 
Het gebruik van resistente rassen via klassieke veredeling kan in de meeste vollegrondsgroen-
teteelten toegepast worden indien er voor die teelt rassen bestaan die resistentie vertonen te-
gen een bepaalde belager. Zo zijn er voor spinazie, sla, wortel en prei verschillende rassen 
bekend met een verschillende gevoeligheid voor bepaalde belagers. Vooral voor belagers die 
moeilijk chemisch te bestrijden zijn, biedt het telen van resistente rassen een interessante op-
lossing. In prei zijn er zeer grote verschillen waar te nemen in ziektegevoeligheid voor roest, 
papiervlekkenziekte of purpervlekkenziekte (22, 52), maar geen enkel ras is volledig resistent. 
In kolen zijn de verschillen in gevoeligheid voor ziekten ook zeer groot. Recent zijn er voor 
knolvoet volledig resistente rassen op de markt gekomen. In witte kool werden zeer grote ver-
schillen waargenomen in gevoeligheid voor Thrips tabaci (89). In wortelen zijn er ook zeer 
grote verschillen in gevoeligheid voor ziekten, bijvoorbeeld voor Alternaria glauci (54) en 
zouden er wortelrassen zijn die gedeeltelijke resistentie vertonen tegen wortelvlieg (48). In 
gewone sla en alternatieve sla wordt er zeer veel aandacht besteed aan resistentieveredeling 
tegen diverse stammen van Bremia lactucea (valse meeldauw of witziekte) en zijn er tegen-
woordig rassen die resistentie vertonen tegen diverse bladluissoorten (66, 67, 55, 73). Uit 
praktijkproeven is gebleken dat de kwaliteit van deze rassen goed is. Via inzet van resistente 
rassen kan de schimmel wolf in spinazie goed onder controle worden gehouden (16, 74, 68). 
Bij diverse bloemkoolrassen worden er verschillen vastgesteld in gevoeligheid voor aantas-
ting door Verticillium (59) en in de teelt van groene bloemkool, romanesco en broccoli voor 
valse meeldauw (71, 72). 
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In de groenteteelt kan de keuze voor minder gevoelige of resistente rassen bewust of uit nood-
zaak gebeuren, bijvoorbeeld indien er geen behandeling bestaat voor knolvoet, kan de teler 
soms niet anders dan knolvoetresistente koolrassen gebruiken. Maar de keuze kan ook eerder 
onbewust gebeuren. Preirassen worden vooral gekozen omwille van hun kwaliteits- en op-
brengstkenmerken, maar na verloop van tijd ziet men dat de meest ziektegevoelige rassen niet 
meer gekozen worden door de telers (praktijkervaring PCG). In sla is resistentie een bepalen-
de factor bij de rassenkeuze. In wortelen en in kolen wordt er weinig rekening gehouden met 
de gevoeligheid voor ziekten bij de rassenkeuze, maar ook hier zijn de meest gevoelige rassen 
meestal niet de meest geteelde rassen.  
 
Door het wegvallen van steeds meer erkenningen in de groenteteelt wordt er steeds meer aan-
dacht besteed aan gevoeligheid voor ziekten en plagen bij de ontwikkeling en aankoop van 
nieuwe rassen.  
 
Knelpunten 
 
Over het algemeen is de gevoeligheid voor ziekten of plagen geen bepalende factor bij de 
rassenkeuze als er een mogelijkheid bestaat voor chemische bestrijding van de belager. 
Meestal gaat het bovendien om partiële of gedeeltelijke resistentie of verminderde vatbaar-
heid. Sommige rassen kunnen ook een verlaagde gevoeligheid vertonen voor een bepaalde 
ziekte of plaag, maar dan weer zeer gevoelig zijn voor een andere ziekte of plaag (bijv. prei). 
Bepaalde resistenties kunnen ook zeer gemakkelijk doorbroken worden. Een nadeel van veel 
resistente rassen is dat de kwaliteits- en opbrengstkenmerken soms te wensen overlaten. 
Knolvoetresistente bloemkool bijvoorbeeld geeft minder kwaliteitsvolle bloemkolen dan de 
standaard praktijkrassen.  
 

3.2. Geïnduceerde resistentie  
 
Omschrijving 
 
Geïnduceerde resistentie is een tijdelijke vorm van resistentie die ontstaat onder invloed van 
uitwendige omstandigheden. De planteigen ziekteafweer kan opgewekt worden door: 
 
- een milde pathogeeninfectie; 
- het toedienen van plantactivatoren; 
- bepaalde resistentie-inducerende micro-organismen. 
  
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Aantasting door een bepaalde belager kan een verdedigingsreactie induceren bij de waard-
plant. Zo heeft men vastgesteld dat bepaalde planten fytoalexines beginnen te produceren 
wanneer ze worden aangetast door ziekten of plagen. Deze stoffen fungeren als allomonen en 
remmen verdere aantasting af. Bij andere planten ontstaan morfologische wijzigingen of wor-
den aangetaste plantedelen afgestoten. De reactie kan lokaal zijn, maar kan zich ook naar na-
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burige planten verspreiden. Aantasting door één bepaalde soort kan zelfs bescherming bieden 
tegen een andere soort (10). In de glastuinbouw wordt deze techniek soms toegepast door met 
geïnfecteerde plantedelen over het gewas te strijken om op die manier de afweermechanismen 
in gang te steken. Door een gelokaliseerde aanval door een pathogeen wordt het resistentie-
mechanisme op gang gebracht (cfr. vaccinatie). De resistentie kan beperkt blijven tot het be-
handeld weefsel, maar kan ook ver daarbuiten optreden. Als de resistentie optreedt in de sys-
temische, niet-behandelde bladeren spreekt men ook van systemisch verworven resistentie of 
Systemic Acquired Resistance (SAR). SAR beschermt de plant tegen secundaire infecties van 
de oorspronkelijke pathogeen maar ook tegen infecties van andere pathogenen. 
 
Resistentie kan ook geïnduceerd worden via bepaalde chemische stoffen (plantactivatoren). 
Analogen van salicylzuur bijvoorbeeld zouden in staat zijn SAR op te wekken bij exogene 
toediening. Zowel INA als BTH (benzathiadiazol) zouden een efficiënte systemische protectie 
tegen tal van pathogenen geven. BTH werd commercieel op de markt gebracht onder de han-
delsnaam BION door de firma Novartis (11). Momenteel wordt verder onderzoek verricht 
naar verschillende andere plantactivatoren (zie ook niet chemische bestrijding punt 4 GNO1 
pagina 43). 
 
Geïnduceerde resistentie wordt echter momenteel amper toegepast in de vollegrondsgroente-
teelt 
 
Knelpunten 
 
Geïnduceerde resistentie vraagt een grote energetische kost die de ontwikkeling van de plant 
afremt. 
 
Referenties 
 
10, 11, 16, 22, 48, 52, 54, 55, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 89. 
 
 
 
 

                                                 
1 GNO : gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong 
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4. Rotatie / Isolatie 

4.1. Rotatie 
 
Omschrijving 
 
Via rotatie of vruchtwisseling kan op een bepaald perceel de uitbreiding en ontwikkeling van 
grondgebonden teelteigen ziekten en plagen vermeden worden.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenteteelten.  
 
Toelichting 
 
Rotatie is zeer effectief voor beschadigers die zich over het algemeen niet over grote afstan-
den verspreiden zoals slakken en nematoden (48). Uit onderzoek is duidelijk gebleken dat de 
kans op aantasting door wortelvlieg significant kleiner wordt naarmate het nieuwe gewas zich 
verder bevindt van de plaats waar het vorige jaar wortels geteeld werden (48). Voor andere 
insecten (zoals koolvlieg, bladluizen en koolmot) die veel mobieler zijn, heeft rotatie weinig 
invloed. Over de invloed van rotatie op ziekten is minder informatie voorhanden. In een be-
drijfssystemenonderzoek in Nederland werd wat praktijkervaring opgedaan over de invloed 
van voorteelten op zwartpoten (Rhizoctonia solani) in bloemkool. Hieruit bleek dat er na 
aardappelen meer aantasting voorkwam dan na wortelen (13), maar dit werd niet wetenschap-
pelijk bewezen.  
Rotatie is een zeer belangrijke maatregel in de vollegrondsgroenteteelt en wordt op praktisch 
alle bedrijven toegepast. Over het algemeen wordt voor kolen en prei een rotatie van 1/3 aan-
gehouden.  
 
Knelpunten 
 
Niet alle telers hebben echter genoeg grond of voldoende teelten om voldoende te roteren. 
Tussen bedrijven wordt er wel grond geruild, maar de grond is niet altijd van dezelfde kwali-
teit. 

4.2. Isolatie 
 
Omschrijving 
 
Isolatie houdt de ruimtelijke spreiding in van teelten zodat dezelfde teelten op een voldoende 
afstand van elkaar gelegen zijn. Zo kan de verspreiding van niet erg mobiele ziekten of plagen 
verminderd worden. 
 
Teeltgroep 
 
In principe zou dit kunnen voor alle vollegrondsgroenten 
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Toelichting 
 
Deze methode houdt in dat teelten op een voldoende afstand van elkaar worden geteeld. Het 
gaat hierbij niet om isolatie op bedrijfsniveau maar op het niveau van een ruimer teeltgebied. 
Deze techniek wordt nog weinig toegepast. 
 
Knelpunten 
 
Isolatie is in Vlaanderen zeer moeilijk te verwezenlijken. In gebieden met grote arealen van 
hetzelfde gewas is het bijna onmogelijk om een bepaald perceel met een bepaalde teelt ver 
genoeg te leggen van de andere percelen met deze teelt.  
 
Referenties 
 
13, 48 
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5. Planttijdstip – zaaitijdstip  
 
Omschrijving 
 
Aan de hand van een vroegere of latere zaai- of plantdatum kan een bepaalde plaag en/of 
vlucht van een gewasbeschadiger vermeden worden en wordt bestrijding overbodig. Door het 
zorgvuldig kiezen van de zaai- of plantdatum kan men ook de periode waarin het vatbare ge-
wasstadium aanwezig is, inkorten.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Deze techniek wordt voornamelijk toegepast in biologische teelten. Voor de klassieke teelt-
methodes wordt deze methode nog maar weinig toegepast. 
 
Knelpunten 
 
Het is niet altijd mogelijk om te wachten met zaaien of planten aangezien de aanvoer van 
groenten soms continu moet zijn en men dus moet zorgen dat men gedurende het gehele sei-
zoen oogstbare producten heeft. Verder kunnen de insecten nog andere vluchten hebben 
waardoor men toch moet gaan bestrijden. 
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6. Aanleg vals zaaibed 
 
Omschrijving 
 
Via de techniek van het vals zaaibed kan de onkruiddruk in groenteteelten verminderd wor-
den. Twee à drie weken vóór de definitieve zaai wordt het zaaibed klaargelegd. Gedurende 
deze periode vóór de zaai kan het zaaibed regelmatig bewerkt worden om het kiemend on-
kruid te vernietigen.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
De aanleg van een vals zaaibed kan voordelen geven ten opzichte van vroege zaai. Als men 
heel vroeg zaait is de bodem nog zeer koud en duurt het lang vooraleer het gewas bovenstaat. 
Dit betekent dat de kiemschimmels een langere infectieperiode hebben.  
 
Voor een optimaal effect van een vals zaaibed moet men deze steeds ondiep bewerken zodat 
de bovenste laag uitgeput geraakt. Diep werken zou de dieper gelegen onkruidzaden naar bo-
ven brengen (83). Meerdere bewerkingen van het vals zaaibed leiden tot betere resultaten in 
de witloofwortelteelt. 
 
Deze techniek wordt voornamelijk in de biologische teelt toegepast. 
 
Knelpunten 
 
Door het aanleggen van een vals zaaibed kan er wel mogelijks structuurbederf optreden. Ook 
kan de grond dichtslempen als het vals zaaibed te fijn klaar ligt en er een regenachtige periode 
aanbreekt.  
 
Referenties 
 
83 
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7. Inwerken organisch materiaal of andere toevoegingen aan de bodem  
 
Omschrijving 
 
Het inwerken van organisch materiaal of andere bodemtoevoegingen heeft als doel het natuur-
lijk bodemantagonisme te stimuleren en de bodemweerbaarheid te verhogen. De mate van 
bodemweerbaarheid is bepalend voor de schade aangericht door diverse bodempathogenen. 
Uitschakelen van het bodemleven zou elke ziektewering teniet doen. Dit houdt in dat cul-
tuurmaatregelen zoals grondontsmetting een risico inhouden.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
In de vollegrondsgroenteteelt blijken teeltmaatregelen die het natuurlijke bodemantagonisme 
stimuleren effectief schade tegen te gaan (13).  
 
Het inwerken van bijvoorbeeld stro kan de bodemweerstand verhogen en verlaagt het nettori-
sico op schade door bodemschimmels (13). Uit onderzoek is gebleken dat indien compost 
gebruikt wordt in de bloemkoolteelt de aantasting door knolvoet minder bleek te zijn dan bij 
het deel van het proefperceel zonder compost (76). Uit een lange termijnproef compostge-
bruik is bovendien gebleken dat compostgebruik een positief effect heeft op de opbrengst en 
de kwaliteit van wortelen. Een gezonder gewas is doorgaans ook beter bestand tegen ziektes 
(56). Recent wordt er veel onderzoek gedaan naar de ziektewerendheid van composten. Hier-
bij onderzoekt men of een bodemgebonden ziekte, zoals ziekteverwekkende schimmels of 
aaltjes, door gebruik van mest of compost kan onderdrukt worden. Er zijn veel uiteenlopende 
mechanismen die hierbij een rol spelen (33, 34). Het composteringsproces speelt een cruciale 
fase. In sommige gevallen blijkt de compost zelf echter ook in plaats van een onderdrukkend 
effect juist een stimulerend effect te hebben op de ontwikkeling van bodemziektes. 
 
Het inwerken van organisch materiaal (of andere toevoegingen) is een praktijk die steeds 
meer wordt toegepast op de groentebedrijven. 
 
Knelpunten 
 
De compost die gebruikt wordt moet kwalitatief hoogstaande compost zijn, waarin alle patho-
genen en zaden zijn afgedood. Zekerheid over de kwaliteit van compost kan door het vlaco-
label gewaarborgd worden. Het direct inwerken van oogstresten zonder composteren heeft 
niet hetzelfde effect en kan eerder een bron en voedingsbodem zijn voor pathogenen. 
 
Referenties 
 
13, 33, 34, 56, 76 
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TEELTTECHNISCHE MAATREGELEN 

 

Deze teelttechnische maatregelen zijn erop gericht het gewasecosysteem zodanig te wijzigen 
dat het ongunstig wordt voor de populatieopbouw van een gewasbeschadiger. 

1. Voldoende ruim planten 
 
Omschrijving 
 
De plantafstand is in de eerste plaats bepalend voor de opbrengst: te weinig of te veel planten 
per oppervlakte-eenheid resulteert in een suboptimale opbrengst. De plantafstand bepaalt ech-
ter ook via de groeisnelheid van de planten het microklimaat van de organismen die in het 
gebladerte leven. Een dicht gewas vergemakkelijkt de verplaatsing van mobiele insecten en 
door de hogere vochtigheid in dichte gewassen kan de ontwikkeling van ziektes gestimuleerd 
worden. Indien voldoende ruim geplant wordt, zal het gewas bovendien sneller opdrogen na 
beregenen of na een regenbui, kan het meer wortelmassa ontwikkelen en heeft het gewas 
minder te lijden van concurrentie tussen de planten onderling. Hierdoor kan de kans op infec-
ties verminderd worden (7). 
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
In de teelt van vollegrondsgroenten geldt algemeen dat ruimer planten minder kans geeft op 
aantasting door ziekten (praktijkervaring PCG1) maar dit kon in geen enkele praktijkproef 
cijfermatig bevestigd worden. Uit proeven die uitgevoerd zijn door het POVLT2 blijkt wel dat 
nauwer planten een hogere ziektedruk met zich meebracht (43). 
 
In de praktijk wordt bij de keuze van de plantafstand echter geen rekening gehouden met de 
invloed op aantasting door ziekten en plagen. Deze keuze is hoofdzakelijk gebaseerd op de 
gewenste sortering en opbrengst. De invloed van de plantafstand op de opbrengst en sortering 
is immers niet gering. Bij spruitkool heeft de plantafstand een beperkte invloed op de op-
brengst, maar een sterk effect op de sortering. Voor een hoge opbrengst van een fijne sorte-
ring moet de plantdichtheid toenemen en verschuift het oogsttijdstip naar later (90). Bij worte-
len wordt de zaaidichtheid bepaald door de gewenste sortering. Aanpassingen aan de zaai-
dichtheid zijn dus moeilijk te verwezenlijken in de praktijk. Bij prei ligt de plantdichtheid ook 
redelijk vast op 140 000 tot 150 000 planten per ha. Een hoger of lager plantgetal gaat ten 
koste van de productie (111).  
 
Knelpunten 
 
Bij ruimer zaaien of planten moet de chemische gewasbescherming met dezelfde hoeveelheid 
actieve stof per ha toegepast te worden. Hieruit volgt dat er dus meer actieve stof per plant 
gespoten wordt waardoor er meer product voor eenzelfde productie vereist is. 
                                                 
1 PCG: Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt 
2 POVLT: Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw 
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Aanpassingen aan de plantafstand of zaaidichtheid zijn bovendien niet altijd eenvoudig me-
chanisch te verwezenlijken. De geringste aanpassing kan ertoe leiden dat zowel de plant- of 
zaaimachine, de veldspuit, de mechanische onkruidbestrijdingsystemen, de tractor en de 
oogstsystemen dienen aangepast te worden. Tenslotte kan ruimer planten ook een invloed 
hebben op de aanwezigheid van insecten. Zo werd bij prei reeds vastgesteld dat bij ruimer 
planten meer trips voorkwam op de planten (38).  
 
Referenties 
 
7, 38, 43, 111  
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2. Aangepaste bemesting  

2.1. Lagere, gefractioneerde bemesting 
 
Omschrijving 
 
Door een lagere of gefractioneerde stikstoftoediening zou een hardere plant gekweekt kunnen 
worden die minder snel vatbaar is voor infecties en plagen.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Bij de bemesting in de vollegrondsgroenteteelt wordt nagenoeg geen rekening gehouden met 
de invloed op ziekten en plagen. In het kader van het MAP1 is er wel reeds een trend naar het 
gebruik van lagere stikstofdoseringen en het gebruik van geleide bemestingstechnieken. Aan-
passing van de bemestingshoeveelheden zou bovendien niet erg veel invloed hebben op de 
aantasting door ziekten en plagen. Meestal moet er toch nog behandeld worden ter voorko-
ming van ziekten en plagen.  
 
Knelpunten 
 
Bij te lage stikstofdoseringen komen kwaliteits- en opbrengstdervingen voor en dit kunnen 
telers zich niet veroorloven. 

2.2. Plantversterkende bemesting 
 
Omschrijving 
 
Deze bemestingswijze omvat de toepassing van plantversterkende meststoffen alsook een 
gerichte toepassing van fosfor, kali, kalk en magnesium waarbij een verhoging wordt nage-
streefd van de natuurlijke weerstand van de plant waardoor vooral zwakteparasieten geen 
kansen krijgen (104).  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten 
 
Toelichting 
 
Aangepast bemesten kan toegepast worden in de aardbeienteelt, het houtig kleinfruit en de 
vollegrondsgroenteteelt. Zwavel, zink en boor hebben bijvoorbeeld een remmende invloed 
op de ontwikkeling van knolvoet. Te veel fosfaat verhoogt dan weer de gevoeligheid voor 
knolvoet. Om knolvoet te voorkomen kan ook schuimaarde of gebluste kalk toegediend wor-

                                                 
1 MAP: mestactieplan 



 24

den (61). Bij een hogere pH door de kalk worden de zwemsporen van Plasmodiophora min-
der beweeglijk waardoor er minder infectie optreedt (29).  
Door het gebruik van een plantversterkende meststof (zoals de siliciummeststof Actisil) zal 
er minder gemakkelijk een aantasting van witziekte voorkomen op wortelen (54). Bij kropsla 
geteeld in vollegrond kan het gebruik van een vloeibare meststof (Kendal of Phosfik) de plant 
versterken (d.m.v. bladvoeding) en minder vatbaar maken voor sommige ziektes (58). 
 
Knelpunten 
 
Er is momenteel nog een tekort aan kennis over deze plantversterkende bemesting, verder 
onderzoek hierover is nog nodig. 
 
Referenties 
 
29, 54, 58, 61, 104 
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3. Gebruik bodembedekker  
 
Afdekking van de bodem kan gebeuren door middel van een groenbedekker of een speciaal 
afdekmateriaal. Afdekking kan ertoe leiden dat insecten het gewas minder gemakkelijk vin-
den of dat sporen die zich in de bodem bevinden minder op het gewas terecht komen. Voor de 
onkruidbestrijding kan bodembedekking ertoe leiden dat onkruiden minder gemakkelijk kun-
nen kiemen.  

3.1. Groenbedekker  
 
Omschrijving 
 
Een groenbedekker geteeld tussen het gewas kan naast zijn onkruidonderdrukkend vermogen 
ook de populatieopbouw van natuurlijke vijanden bevorderen door het voorzien van bijko-
mende voeding, beschutting of gunstige klimaatomstandigheden.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Het onderzaaien van klaver in kolen reduceert de aantasting door de koolvlieg door het be-
vorderen van loopkeverpopulaties die zich voeden op eitjes van de plaag (47). Groenbedek-
kers kunnen er ook voor zorgen dat een plaag zijn waardplant minder goed vindt. Koolblad-
luizen bijvoorbeeld worden aangetrokken tot koolplanten omdat deze contrasteren met de kale 
ondergrond. Bij onderzaai van klaver blijken de bladluispopulaties minder snel te ontwikke-
len. Dit zou verband houden met het minder goed terugvinden van de koolplanten door de 
bladluizen en het energieverlies dat de insecten lijden door het veelvuldig landen op de ver-
keerde plant. 
 
Een speciale vorm van groenbedekking is het telen van vanggewassen of trap crops. Hierbij 
worden de schadeverwekkers gelokt naar een gewas dat minder gevoelig is voor schade en 
economisch minder belangrijk is. Dit gewas kan dan eventueel behandeld worden met een 
pesticide (i.p.v. volleveldsbehandeling).  
 
Knelpunten 
 
In de praktijk wordt bodembedekking met een groenbedekker echter zelden toegepast in 
openluchtgroenteteelt. De problemen van deze techniek situeren zich op het vlak van arbeids-
intensiviteit, competitie met het productiegewas en op het vlak van mechanisatie. In sommige 
gevallen neemt de groenbedekker een groot deel van de aanwezige mineralen op waardoor er 
competitie ontstaat met het productiegewas. In witte kool werd na het inzaaien van klaver ter 
bestrijding van trips vastgesteld dat de witte kool beduidend achter was in groei (praktijkin-
formatie PCG). Bij het oogsten kunnen bodembedekkers bovendien problemen geven met de 
machines en bij de verwerking kunnen resten van de bodembedekker achterblijven (91).  
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3.2. Groenbemester 
 
Omschrijving 
 
Een speciale vorm van groenbedekkers zijn de groenbemesters die na de oogst worden inge-
zet ter bestrijding van diverse aaltjes of grondgebonden ziekten (en vasthouden van stikstof 
gedurende een onbeteelde periode). Door het verbeteren van de organische stofbalans, en 
daarmee ook het bodemleven, zullen sommige bodemziekten beter onderdrukt worden door 
de teelt van groenbemesters.  
 
Teelten 
 
Diverse vollegrondsgroenten.  
 
Toelichting 
 
Enkele ziekten vragen een speciale aandacht bij de keuze van de juiste groenbemester als on-
derdeel van de vruchtwisseling omdat ze juist gestimuleerd worden door groenbemesters die 
als waardplant gaan optreden. Tegen aaltjes kunnen gericht groenbemesters als lokgewassen 
ingezet worden. Uit bedrijfssystemenonderzoek uitgevoerd in Nederland bleek dat na inzaai 
van Tagetes (afrikaantjes) een sterke daling van P. penetrans (bodemaaltje) werd veroorzaakt 
(14). Ook bij het voorkomen van wortellaesie-aaltjes in wortel is het interessant om Tagetes 
op te nemen in de vruchtwisseling. In de praktijk worden groenbemesters steeds meer toege-
past.  
 
Deze maatregel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap in het kader van het PD-
PO1. Telers kunnen een premie krijgen (tot 50 euro per ha) voor het aangaan van een vijfjari-
ge verbintenis om een groenbemester bestaande uit gras of snijrogge in te zaaien na de hoofd-
teelt. De totale oppervlakte die onder overeenkomst ‘groenbedekking’ ligt, gesubsidieerd door 
de Vlaamse gemeenschap, bedraagt in 2006 78.031 hectare (jaarverslag Departement Land-
bouw en Visserij 2006). 
 
Onkruidbeheersing en tegengaan van veronkruiding kunnen in de praktijk nog steeds voor 
grote problemen zorgen in de openluchtteelt. Groenbemesters worden in de eerste plaats ge-
bruikt voor het vasthouden van stikstof na de oogst en hun effect tegen grondgebonden patho-
genen. Een bijkomend nut van groenbemesters is het tegengaan van veronkruiding van het 
perceel na de oogst. Hiervoor wordt onder andere gezocht naar snel groeiende groenbemesters 
om onkruiden geen kans te geven (15).  
 
Knelpunten 
 
Als op de groenbemester nog een chemische onkruidbestrijding nodig is, wordt het effect van 
de maatregel ter reductie van het middelengebruik voor een groot stuk teniet gedaan. Groen-
bemesters moeten ook worden ingewerkt vooraleer ze in zaad komen te staan om veronkrui-
ding van het perceel te voorkomen.  
Er is nog weinig kennis voorhanden omtrent de invloed van groenbemesters op de ontwikke-
ling van ziekten en plagen op de volggewassen. 

                                                 
1 PDPO: Programma voor plattelandsontwikkeling in Vlaanderen 
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3.3. Speciaal afdekmateriaal 
 
Omschrijving 
 
Als bodembedekkers kunnen ook afdekmaterialen gebruikt worden zoals folie of plastics of 
dood organisch materiaal (mulch). 
 
Teelten 
 
Diverse vollegrondsgroenten, met o.a. prei. 
 
Toelichting 
 
In prei werd reeds veel onderzoek verricht naar bodembedekking om trips- en papiervlekken-
ziekte beter te beheersen. Blauwe folie bleek trips het meest te onderdrukken, maar de folie 
bleek niet voldoende om de prei volledig tripsvrij te houden. Naar onkruidbestrijding toe 
bleek deze techniek wel voordelig (38, 30). Uit onderzoek met mulchpapier en stro in prei 
bleek dat beide bedekkingsmaterialen zeer effectief bleken ter voorkoming van papiervlek-
kenziekte en dat ook de onkruiden zeer goed bestreden werden (91).  
 
Knelpunten 
 
Het aanbrengen van bodembedekkingsmaterialen is zeer arbeidsintensief. Voor de plaatsing 
van folie bestaan er machines die onmiddellijk gaten ponsen, maar deze machines zijn niet 
aangepast voor toepassing in de vollegrondsgroenteteelt. Voor het aanbrengen van mulches en 
stro zijn er in Vlaanderen weinig tot geen machines voorhanden. Enkel in kleinere teelten 
(peterselie etc.) wordt er in de praktijk soms gebruik gemaakt van speciaal afdekmateriaal.  
 
Referenties 
 
14, 15, 30, 38, 47, 91 
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4. Mengteelten 
 
Omschrijving 
 
Doordat sommige gewassen (zoals prei) een gering onkruidonderdrukkend vermogen hebben, 
zou dit kunnen gecompenseerd worden door tussen de rijen een tweede hoofdgewas te plan-
ten, dat wel de groei van onkruiden bemoeilijkt. Een gewas met een snelle, weelderige blad-
groei (zoals bleekselder) blijkt onkruidontwikkeling in de kiem te smoren. De grotere biodi-
versiteit en het dichtere gewasdek zouden bovendien een remmende werking hebben op 
sommige ziekten en plagen. Dit is toepasbaar op de gewascombinaties prei/bleekselder, 
prei/knolselder, knolvenkel/plantuien maar ook nog vele andere vollegrondsgroente-
combinaties. Best worden twee gewassen uitgekozen die qua kunstmestbehoefte, plant- en 
oogsttijdstip etc. goed bij elkaar aansluiten (51,63).  
 
Teelten 
 
Prei/bleekselder, prei/knolselder, knolvenkel/plantui, … 
 
Toelichting 
 
De grotere plantdichtheid door de teelt van twee gewassen zou echter ten koste gaan van de 
groei en de kwaliteit van de afzonderlijke gewassen. De verkorting van de ‘kritieke onkruid-
bestrijdingsperiode’ levert wel veel arbeidswinst op die een eventuele verminderde opbrengst 
kan compenseren. Doorgaans wordt het doorvoeren van een mengteelt echter ook als een erg 
arbeidsintensieve teeltwijze beschouwd.  
 
Het gebruik van mengteelten werd op een paar bedrijven in Nederland uitgeprobeerd en leid-
de tot bedroevend slechte resultaten. De ziekten en plagen werden niet onderdrukt en ook de 
druk van het onkruid was behoorlijk groot bij een mengteelt van prei en bleekselder. Er was 
wel een kleine onkruidonderdrukking maar het onkruid dat toch ontwikkelde moest manueel 
verwijderd worden aangezien het gebruik van mechanische onkruidbestrijding niet mogelijk 
is. Ook de stelling dat op een zelfde tijdstip planten en oogsten zou mogelijk zijn met dezelfde 
machine blijkt een utopie (127).  
 
Knelpunten 
 
Er is algemeen nooit eenzelfde efficiëntie te halen met mengteelten in vergelijking met een 
gangbaar teeltsysteem met chemische bestrijding. Een ander nadeel van mengteelt is dat ze 
mechanisatie in de weg staat en dat competitie kan optreden tussen beide gewassen. Enkel als 
men een biologische teeltwijze wil nastreven, biedt een mengteelt perspectieven. 
 
Referenties 
 
51, 63, 127  
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5. Afdekking van het gewas  
 
Omschrijving 
 
Door op het gewas een vliesdoek of insectengaas aan te brengen kunnen insecten het gewas 
niet of minder bereiken. Deze techniek kan gebruikt worden om luizenaantastingen op diverse 
teelten te voorkomen (sla, peterselie). Afdekking van het gewas is het meest toepasbaar in 
teelten met kleinere oppervlaktes.  
 
Teelten 
 
Groenten die op kleine arealen geteeld worden (selder, sla, peterselie,... ) 
 
Toelichting 
 
In de peterselieteelt blijkt afdekking van het gewas ter voorkoming van het geel-
roodverkleuringsvirus zeer efficiënt. Door het afdekken wordt voorkomen dat bladluizen die 
dit geel-roodverkleuringsvirus overdragen het gewas kunnen bereiken (53). Peterselie is bo-
vendien een schaduwminnende plant die krachtiger groeit bij afdekken omdat het licht onder-
schept wordt.  
 
In de biologische teelt worden bloemkolen soms afgedekt ter bestrijding van de koolvlieg, 
waarbij afdekken met een acryldoek als meest efficiënt ervaren wordt (83). De meest gevoeli-
ge fase van de bloemkoolteelt voor een koolvlieg-aantasting is kort na het planten. Afdekken 
van het pas geplant plantmateriaal is dan ook eerder eenvoudig.  
 
In de vollegrondsgroenteteelt wordt zeer veel afgedekt in het voorjaar en op kleine percelen 
(zaaibed prei, peterselie, wortelen in het voorjaar, selder in het voorjaar, bloemkolen vroege 
teelt,…), maar over het algemeen wordt dit niet gedaan ter voorkoming van insecten, maar 
eerder ter bescherming tegen wind en koude (vliesdoek).  
 
Knelpunten 
 
Afdekken van het gewas houdt ook nadelen in. Zo zijn de kostprijs, de arbeidsintensiviteit, 
het moeilijk uitvoeren van andere teelthandelingen, het ontstaan van een microklimaat en de 
kwaliteitsdaling van het eindproduct een aantal nadelen die een remmende invloed hebben op 
het toepassen van deze techniek. Een vliesdoek is nog betaalbaar voor telers, maar insecten-
gaas tegen luis biedt economisch geen perspectieven (16).  
 
Kleinere oppervlaktes doek kunnen gemakkelijk verwijderd worden met twee personen (bij-
voorbeeld in de peterselieteelt) maar voor grotere oppervlaktes moeten er al grote machines 
zijn om de doeken op te leggen en af te nemen. Vanaf één hectare wordt afdekking van een 
gewas praktisch moeilijk te regelen. Voor andere behandelingen (ziektebestrijding, mechani-
sche onkruidbestrijding, bijbemesting,…) dient het doek steeds verwijderd te worden. Indien 
er toch een behandeling gebeurt met chemische middelen onder het doek, kan er schade aan 
het gewas optreden door dampschade (26). 
 
Onder het doek ontstaat een microklimaat waar het warm en vochtig is en waar bepaalde 
schimmels gemakkelijk in kunnen ontwikkelen. Wanneer het warm wordt, zal het onder het 
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doek ook snel te warm worden voor het gewas. Ook onkruiden kunnen in het gecreëerde mi-
croklimaat soms vlugger kiemen en ontwikkelen.  
 
Soms komen er beschadigingen voor op het vermarktbare deel van het gewas (door wrijvin-
gen) of kan het doek een deel van de lichtinval beperken, waardoor het gewas lichter wordt 
van kleur. 
 
Referenties 
 
16, 26, 53,83 
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6. Fysische barrière 
 
Omschrijving 
 
Rondom het perceel kan een omheining geplaatst worden die insecten en andere belagers 
moet belemmeren om zich in het gewas te gaan nestelen en er schade aan te richten. 
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
In Nederland wordt er recent onderzoek uitgevoerd over de plaatsing van een omheining met 
fijnmazig gaas tegen koolvlieg. In Canada zijn daar goede ervaringen mee. Aan de bovenkant 
zitten uitstaande flappen onder een hoek van 45 graden, waardoor een soort fuik ontstaat. De 
laagvliegende koolvlieg komt daar in terecht wanneer deze op het fijnmazige gaas landt en 
naar boven kruipt. In dit onderzoek is een conclusie over de werking van de omheining nog 
niet te maken omdat tot nu toe geen koolvlieg is voorgekomen. Het voordeel ten opzichte van 
gewasafdekking is dat andere teelthandelingen zoals bemesten en spuiten gewoon uitgevoerd 
kunnen worden. Ook het probleem van een te vochtig klimaat zoals bij gewasafdekking speelt 
hier niet mee (28).  
 
Knelpunten 
 
De investering om de omheining te plaatsen is echter enorm hoog. Indien het perceel omheind 
is, zal men bovendien een soort inrijpoort moeten voorzien om op het veld te rijden. De effi-
ciëntie van deze techniek valt te betwijfelen.  
 
Referenties 
 
28 
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7. Verwijderen van gewasresten 
 
Omschrijving 
 
Door het verwijderen of vernietigen van gewasresten op het veld elimineert men de overwin-
teringsplaatsen van beschadigers en vertraagt men de opbouw van een nieuwe populatie. Ge-
wasresten kunnen verhakseld en ondergeploegd, verbrand of chemisch vernietigd worden.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Knelpunten 
 
Composteren van gewasresten op de bedrijven is niet toegestaan zonder aanpassing van de 
milieuvergunning (VLAREM). 
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WAARNEMINGEN EN WAARSCHUWINGEN 
 

1. Waarschuwingssystemen 
 
Omschrijving 
 
Waarschuwingssystemen zijn gebaseerd op het waarnemen van de diverse stadia van ziekten 
en plagen in combinatie met de opvolging van klimaatsfactoren om voorspelling van de aan-
wezigheid van schadelijke stadia mogelijk te maken. Hierop kan dan de chemische gewasbe-
scherming afgestemd worden en hoeft niet meer volgens kalenderbespuitingen behandeld te 
worden maar enkel wanneer het gewas echt economische schade dreigt te ondervinden.  
 
Teelten 
 
Prei, kolen, wortel, witloof, erwt. 
 
Toelichting 
 
In de vollegrondsgroenteteelt worden in prei en in kolen reeds waarnemingen gecentraliseerd 
door het PCG (prei) (99) in Oost-Vlaanderen, het POVLT (koolgewassen) in West-
Vlaanderen en door het PST1 in Vlaams-Brabant en Antwerpen in opdracht van LAVA2. Elke 
dag na de waarnemingen wordt een bericht opgemaakt. Dit wordt verzonden naar de veiling 
en andere proefcentra. De veilingen brengen vervolgens de veilingtelers op de hoogte. Voor 
de industrietelers van spruitkool staan de LAVA waarschuwingsberichten ook ter beschik-
king. In de teelt van wortelen en erwten worden telers begeleid door het POVLT om zelf de 
opvolging van respectievelijk de wortelvlieg en de erwtenpeulboorder op hun perceel uit te 
voeren. Deze tellingen worden gecentraliseerd door het POVLT en bij zeer hoge vluchten 
wordt een bericht verzonden. In de kleinere teelten bestaan er meestal geen waarnemings- en 
waarschuwingssystemen (1, 2, 45).  
 
De waarnemingen zijn een grote bron van informatie voor de prei– en kolentelers (101). De 
vluchten van insecten worden duidelijk aangegeven en over het algemeen zijn er weinig pro-
blemen als de adviezen correct worden opgevolgd. Ook de worteltelers kunnen goede resulta-
ten boeken op voorwaarde dat ze wekelijks de vallen voor wortelvlieg controleren, aanpassen 
aan de groei van het gewas en het insect correct determineren.  
In de preiteelt worden trips, preimot en de voornaamste ziektes zoals roest, papiervlekken-
ziekte en purpervlekkenziekte opgevolgd (42). In de kolenteelt wordt de koolvlieg, de kool-
mot, diverse slakken en verschillende ziektes opgevolgd (44, 107). In wortelen wordt de wor-
telvlieg opgevolgd terwijl in de erwtenteelt de erwtenpeulboorder opgevolgd wordt. Deze 
plagen zijn allemaal zeer perceelsgebonden (116). In de witloofteelt wordt de witloofmineer-
vlieg opgevolgd (110). Sinds 2004 wordt in sla ook de slawortelluis opgevolgd via waarne-
mingen (85).  
 
 
 
 

                                                 
1 PST: Proefstation voor de groenteteelt 
2 LAVA: Logistieke en Administratieve Veilingassociatie, LAVA overkoepelt 6 Belgische veilingen 
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Knelpunten 
 
Het concept van waarnemingen en waarschuwingen stoot nog op een paar knelpunten. Het 
concept vraagt een fundamenteel wetenschappelijke ondersteuning die momenteel voor de 
groenteteelten te weinig voorhanden is. Momenteel berusten de adviezen voor de ziekten nog 
grotendeels op waarnemingen van de klimaatsomstandigheden in combinatie met waarnemin-
gen in het veld. Nochtans is er nood aan een gefundeerd ziektebestrijdingsmodel (cfr. Aard-
appelziekte), waarbij de mogelijke infectieperiodes duidelijk in kaart gebracht worden. De 
doorstroming naar de telers toe is ook vaak nog niet optimaal. Momenteel worden de telers op 
de hoogte gebracht via de website van de veiling, maar veel telers kunnen nog niet goed wer-
ken met internet of hebben nog geen aansluiting. Om dit probleem op te lossen werd wel al 
een TIS-project opgesteld. Het TIS-project (Technologische Innovatie Stimulering), inge-
diend door LAVA en gefinancierd door het IWT, heeft als doelstelling de geïntegreerde teelt-
technieken, waaronder de waarnemings- en waarschuwingssystemen, die bestaan in gans 
Vlaanderen te stimuleren. Voor de groenteteelt worden de leveranciers van prei en koolge-
wassen aan de LAVA-veilingen gestimuleerd om gebruik te maken van geïntegreerde teelt-
technieken. Aan de hand van demonstratievelden die per regio zullen worden aangelegd, is 
het de bedoeling om telers te begeleiden en te sensibiliseren om de systemen van waarnemin-
gen en waarschuwingen en mechanische onkruidbestrijding meer te gaan gebruiken. 
Een derde knelpunt bij het toepassen van waarschuwingssystemen in de praktijk is het gebrek 
aan bruikbare middelen. Wanneer aanbevolen wordt om te behandelen, is er vaak een erg be-
perkte keuze in bruikbare middelen. Om resistentie te voorkomen dient regelmatig afgewis-
seld te worden met diverse insecticiden en fungiciden. De recente herstructurering op gebied 
van gewasbeschermingsmiddelen heeft ertoe geleid dat er nog zeer weinig erkende gewasbe-
schermingsmiddelen zijn, waardoor afwisselen soms onmogelijk wordt of waardoor er soms 
zelfs geen middelen meer voorhanden zijn. 
 
Referenties 
 
1, 2, 42, 44, 45, 85, 99, 101, 107, 110, 116  
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2. Diagnose via speciale detectietechnieken 
 
Omschrijving 
 
Het vroegtijdig waarnemen én herkennen van de beschadiger kan bijdragen tot een vermin-
derde inzet van pesticiden. Door een snelle identificatie van de pathogeen kan gericht inge-
grepen worden (bv. lokale behandeling, juiste keuze in te zetten product of biologische be-
strijder).  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Traditioneel wordt een ziekte- of plaagdiagnose gesteld aan de hand van macroscopische 
symptomen, door directe microscopische analyse of door microscopische analyse na incubatie 
of uitplating op een voedingsbodem. Voor virusdiagnose moet elektronenmicroscopie ge-
bruikt worden of wordt er geïnoculeerd op gevoelige indicatorplanten. Deze methoden zijn 
veelal arbeidsintensief en tijdrovend, vragen veel expertise of zijn weinig gevoelig. Daarom 
zijn nieuwe detectiemethoden ontwikkeld die snel en heel gevoelig zijn.  
 

Immunologische technieken laten een snelle en accurate identificatie van pathogenen toe. 
Immunologische technieken worden vooral gebruikt voor virusdetectie. De meeste serologi-
sche testen zijn gebaseerd op de ELISA techniek. Andere diagnostische tests zijn gebaseerd 
op analyse van het DNA van de pathogeen (nucleïnezuur technologie). Met behulp van DNA-
tests kunnen verschillende ziekteverwekkers opgespoord en gediagnosticeerd worden in een 
vroeg stadium vóórdat er al visuele schade te bemerken is (84). De ziekteverwekkers kunnen 
opgespoord worden zowel in het plantmateriaal als in grondstalen. Er zijn al verschillende 
DNA-tests op de markt die zowel schimmelziektes, virusziektes als bacterieziektes kunnen 
detecteren, maar dit wordt nu enkel in proeven toegepast. 

Een tweetal dagen na de staalname kan men reeds resultaat van de DNA-test bekomen. Dit is 
een veel vluggere methode dan het gebruikelijke uitplaten op culturen waar het resultaat tot 
tien dagen op zich laat wachten. Daardoor kan in een vroeger stadium ingegrepen worden, 
zelfs wanneer er nog geen gewassymptomen op te merken zijn. Hierdoor kan voorkomen 
worden dat er kwaliteitsverlies en groeiremming optreedt (94). 

Bij de resultaten van de DNA-test wordt vaak ook een advies voor de behandeling van de 
gevonden schimmels en bacteriën meegegeven.  
Bij sommige schimmels (Fusarium oxysporium, Phytophthora en Pythium) kan nog geen on-
derscheid gemaakt worden tussen de verschillende subspecies en stammen waardoor de 
DNA-test niet kan uitwijzen of het gaat om een schadelijke of een onschadelijke stam. Onder-
zoek naar oplossingen voor dit probleem is momenteel aan de gang (129).  
 
Deze techniek biedt vooral mogelijkheden voor de glasgroenteteelt. In de vollegrondsgroente-
teelt is het nut niet zo groot. 
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Knelpunten 

Een nadeel van deze techniek is het kostenplaatje. De kostprijs van dergelijke scans is hoog 
en vormt de belangrijkste drempel voor praktische toepassing. Voor een uitgebreide diagnos-
tische test betaalt een teler al gauw rond de 150 euro, voor een preventieve minder uitgebreide 
test tot 70 euro. Een bijkomend tegenargument is dat identificatie van de beschadiger in 
sommige gevallen weinig nut heeft voor een teler aangezien curatieve chemische ingrepen 
soms niet meer mogelijk zijn. Voor verschillende virus- of bacterieziektes zijn immers geen 
middelen erkend voor een curatieve behandeling. Telers zijn dan ook niet bereid veel geld uit 
te geven aan dure tests aangezien het weinig invloed zal hebben op de gewasbeschermings-
strategie. 
 
Referenties 
 
84, 94, 129 
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NIET-CHEMISCHE BESTRIJDING 
 

1. Biologische bestrijding 
 
De biologische bestrijding maakt gebruik van levende organismen (bacteriën, schimmels, 
insecten, mijten, nematoden…) als natuurlijke vijanden om een plaagorganisme te onderdruk-
ken.  

1.1. Bevorderen populatie natuurlijke vijanden (conservatie) 
 
Omschrijving 
 
Het bevorderen van populaties van spontaan voorkomende natuurlijke vijanden heeft tot ge-
volg dat de schadelijke organismen direct kunnen bestreden worden door hun natuurlijke vij-
anden waardoor ingrijpen van de mens en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo ver moge-
lijk teruggeschroefd kan worden (128). Dit kan gebeuren door de inzet van selectieve chemi-
sche bestrijdingsmiddelen (zie hoofdstuk chemische bestrijding), of door een aantal cultuur-
technische maatregelen te treffen zoals het creëren van schuil- of overwinteringsplaatsen aan 
de rand of binnenin het gewas (bv. hagen, grasbermen, strips van wilde vegetatie,…), het 
voorzien van voedselbronnen (bv. pollenproducerende planten), het toepassen van mengteel-
ten, het uitvoeren van een gepaste bodembewerking of juist het achterwege laten ervan, het 
behouden van gewasresten, enz. (11, 106). 
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
In de witloofwortelteelt vormt de witloofmineervlieg en de bladluis een enorm probleem. In-
ventarisatie van natuurlijke vijanden van deze insecten bracht aan het licht dat in heel wat 
velden een enorm potentieel aan natuurlijke vijanden aanwezig is. Deze omvatten loopkevers, 
kortschildkevers, gaasvliegen, zweefvliegen, lieveheersbeestjes en sluipwespen.  
 
In de preiteelt is Thrips tabaci de belangrijkste belager. Soms worden er roofwantsen gevon-
den, maar meestal zijn die in zeer beperkte mate aanwezig waardoor er onvoldoende bestrij-
ding mogelijk is.  
 
In de teelt van kolen komen diverse natuurlijke vijanden van de melige koolluis voor, waar-
onder sluipwespen en larven van gaasvliegen. Natuurlijke vijanden van rupsen zijn beperkt. 
Een voorbeeld hiervan is de sluipwesp Cotesia glomerata L.. De wijfjes van deze soort leggen 
hun eitjes in het lichaam van rupsen van het koolwitje. Deze sluipwesp kan ook de rupsen van 
de koolmot parasiteren (117). 
 
In de teelt van wortelen werd de invloed van de omgeving op natuurlijke vijanden reeds on-
derzocht. Daaruit bleek dat de omgeving geen noemenswaardig effect heeft op het soort na-
tuurlijke vijand, maar wel op de dichtheid en de hoeveelheid van de aanwezige natuurlijke 
vijanden. In wortelen werden zeer veel natuurlijke vijanden van bladluizen aangetroffen 
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(zweefvlieglarven, sluipwespen en lieveheersbeestjes). Vijanden van de wortelvlieg bleken 
veel minder gekend (46). 
Bloemstroken zouden een duidelijke invloed hebben op de aanwezigheid van natuurlijke vij-
anden in kolen (86). In recent onderzoek blijkt dat het selectief inrichten van akkerranden en 
rijstroken een bijdrage kan leveren aan de biologische bestrijding van bladluizen in de spruit-
koolteelt. Door in de akkerranden het juiste voedsel aan biologische bestrijders zoals sluip-
wesp, zweefvlieg en gaasvlieg aan te bieden, kan de plaagbestrijding gericht worden gestimu-
leerd. De consequentie is echter dat sommige plaaginsecten (zoals koolwitje en koolmot) ook 
van het aangeboden voedsel eten. Om ‘biodiversiteit op maat’ te kunnen leveren is het nood-
zakelijk gebruik te maken van de verschillen in voedselbehoefte en bloemgebruik tussen de 
diverse groepen insecten (beschadigers en natuurlijke vijanden).  
 
In mengteelten zijn problemen met plagen beter te beheersen dan in monocultuur (43). Insec-
ten zoals bladluizen laten zich meedrijven door de wind en hebben soms moeite de kolen te-
rug te vinden in een mengteelt kool-gerst. Maar bijvoorbeeld het koolwitje, dat actief op zoek 
gaat en relatief veel gebruik maakt van visuele informatie, weet de koolplanten wel te vinden.  
 
Knelpunten 
 
In de praktijk wordt in de onbedekte teelt van vollegrondsgroenten zeer weinig rekening ge-
houden met de aanwezigheid van natuurlijke vijanden in en rond de percelen. De grootste 
belemmering vormt het gebrek aan algemene kennis omtrent natuurlijke vijanden van bescha-
digers en specifiek omtrent de efficiëntie van die natuurlijke vijanden. Er is wel onderzoeks-
kennis rond het potentieel aan natuurlijke vijanden in een aantal vollegrondsgroentegewassen 
(inventarisatie soorten biologische bestrijders rond de percelen). Ook omtrent de invloed van 
de omgeving is reeds redelijk veel onderzoek verricht. Meestal ontbreken echter praktische 
gegevens omtrent de efficiëntie van de natuurlijke vijanden. Vanaf welke aantallen natuurlijke 
vijanden kan de populatie van de plaag onder controle gehouden worden en kan een bepaalde 
natuurlijke vijand wel een volledige populatie onder controle houden zonder bijkomende inzet 
van gewasbeschermingsmiddelen. Uit Nederlands onderzoek bleek duidelijk de lage efficiën-
tie van biologische bestrijders op prei (131). Wel werd duidelijk vastgesteld dat hoe groter het 
bosareaal in de omgeving van het perceel is, hoe minder trips er zich op de planten bevindt 
(84). Hagen/bomen langs de percelen kunnen een rol spelen als bron- of overwinteringsgebied 
waardoor ze- na de ingreep of wanneer het gewas opkomt- zich weer in de teelt kunnen vesti-
gen. De overleving van vijanden wordt bevorderd door nectar- en stuifmeelbronnen, planten 
met prooien als de plaagsoort als prooi niet in de teelten voorhanden is, en beschutting in ex-
treme omstandigheden. In Vlaanderen worden op spruitkoolpercelen regelmatig geparasiteer-
de mummies van trips waargenomen, maar meestal is de parasitering onvoldoende om de vol-
ledige kolonie af te doden (praktijkervaring PCG).  
 
Een tweede belangrijke belemmering voor de implementatie van deze maatregel is de inzet 
van breedwerkende middelen met een nevenwerking tegen de natuurlijke vijanden. In de ko-
lenteelt worden bijvoorbeeld regelmatig pyrethroïden gebruikt wegens hun grote efficiëntie in 
de bestrijding van diverse rupsen. Deze middelen ruimen echter ook voor een groot deel de 
biologische bestrijders op. Een mogelijk alternatief voor deze pyrethroïden zijn middelen op 
basis van Bacillus thuringiënsis of spinosad die deze nevenwerking niet hebben, maar die het 
nadeel hebben iets minder efficiënt te zijn.  
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Internationaal gezien is er een tendens naar fundamenteel onderzoek waarbij het potentieel 
aan natuurlijke vijanden bevorderd wordt door middel van hagen, bomen, bloemenstroken, … 
In Vlaanderen bevindt dit onderzoek in de vollegrondsgroenteteelt zich nog in een beginfase.  

1.2. Uitzetten aangekochte natuurlijke vijanden 
 
Omschrijving 
 
Bij deze maatregel worden natuurlijke vijanden aangekocht en uitgezet in het gewas met als 
doel de aanwezige plagen in het gewas te bestrijden.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
In de vollegrondsgroenteteelt in Vlaanderen wordt de externe inzet van natuurlijke vijanden 
nagenoeg niet toegepast.  
 
Knelpunten 
 
Introductie van natuurlijke vijanden in openluchtteelten is zeer moeilijk daar er geen garantie 
is dat de natuurlijke vijanden in het gewas blijven (41). Door de grote hoeveelheid planten per 
ha is het ook onmogelijk om natuurlijke vijanden manueel in het gewas te brengen. Een ande-
re belangrijke voorwaarde voor het slagen van deze vorm van biologische bestrijding is dat de 
natuurlijke vijand van de plaag zich goed kan aanpassen en voortplanten in een vreemde bio-
toop. Dit is vooral van belang wanneer gekweekte natuurlijke vijanden in een nieuwe omge-
ving worden uitgezet (50).  
 
De kostprijs van opgekweekte biologische bestrijders is bovendien erg hoog waardoor het 
gebruik enkel bij een voldoende garantie op een efficiënte bestrijding te verantwoorden is. 
Inzet van natuurlijke vijanden ter bestrijding van trips in prei is reeds onderzocht. Hoewel er 
een reductie van de aantasting werd bekomen, was de efficiëntie onvoldoende (133). Ook 
zouden schimmel- of aaltjespreparaten met een nevenwerking op insecten ingezet kunnen 
worden. Er werd reeds een aanzet gemaakt om een onderzoeksproject hieromtrent in te die-
nen. 
 
Referenties 
 
11, 41, 43, 46, 50, 86, 106, 117, 128, 131, 133 
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2. Mechanische onkruidbestrijding 
 
Omschrijving 
 
Bij mechanische onkruidbestrijding wordt het onkruid op een mechanische manier verwijderd 
met behulp van een torsiewieder, vingerwieder,… (97,8). Deze maatregel wordt vanuit de 
overheid gesteund via het verlenen van premies voor een vijfjarige verbintenis om aan me-
chanische onkruidbestrijding te doen (PDPO). Hierbij kan een jaarlijkse subsidie van 50 tot 
150 euro per hectare bekomen worden naargelang de gekozen verbintenis (uitsluitend mecha-
nische onkruidbestrijding of combinatie mechanische onkruidbestrijding tussen de rijen en 
chemische bestrijding op de rijen). Ook in de investering voor de machine kan tussengekomen 
worden via de VLIF1-subsidiëring.  
 
Teelten 
 
Prei, witloof, en alle koolsoorten. 
 
Toelichting 
 
Witloof en prei lenen zich uitstekend om het onkruid tussen het gewas op een mechanische 
manier te verwijderen door hun ruime plantafstand (83, 32, 60). In de kolenteelt is mechani-
sche onkruidbestrijding ook zeer goed toepasbaar (praktijkervaring) en reeds goed ingebur-
gerd bij veel kolentelers wegens de goede resultaten. In de wortelteelt is dit praktisch zeer 
moeilijk te verwezenlijken (ruggen vallen in bij mechanische onkruidbestrijding en tussen de 
planten is het zeer moeilijk te bestrijden (praktijkervaring PCG)). Momenteel zijn er in de 
wortelteelt wel nieuwe ontwikkelingen bezig. In gewassen waarvan het blad gecommerciali-
seerd wordt (bijv. sla, selder of savooikool) kan mechanische schade veroorzaakt worden 
waardoor dit moeilijker te realiseren is. In gewassen die ter plaatse gezaaid worden (spinazie, 
bonen, …) is mechanische onkruidbestrijding technisch nog niet haalbaar (16).  
 
In witloof wordt het beste resultaat verkregen indien het zaaibed meermaals wordt bewerkt 
met een rolschoffel, in combinatie met de aanleg van een vals zaaibed en met branden (119).  
In de preiteelt is het goed mogelijk om onkruid mechanisch tussen de rij te wieden, maar in de 
rij is het moeilijk om de onkruiden voldoende te bestrijden. In Nederland bleek dat de vin-
gerwieder en de torsiewieder dit voor een deel konden, maar dat toch nog zo’n 5% tot 13% 
van de onkruiden op het veld bleven staan. Ten opzichte van mechanische onkruidbestrijding 
werkte de chemische nog het best (32). Maar door het wegvallen van erkenningen voor veel 
herbiciden, gaat de efficiëntie van de chemische onkruidbestrijding sterk achteruit en begin-
nen veel telers de mogelijkheid van mechanische onkruidbestrijding in acht te nemen. In 
Vlaanderen werden ook een aantal machines vergeleken. De resultaten gaven aan dat bij de 
meeste machines nog zo’n 10 tot 15 % van de onkruiden op het veld bleven staan (118).  
 
Uit een navraag door Fytofar bij de fytohandel en telers bleek dat meer dan 90% van de 
spruitkooltelers mechanische onkruidbestrijding toepaste (80% in combinatie met chemische 
onkruidbestrijding), meer dan 95% van de bloemkooltelers (40% in combinatie met chemi-
sche onkruidbestrijding) en meer dan 95% van de preitelers (95% in combinatie met chemi-
sche onkruidbestrijding) (interne informatie Fytofar). Meestal passen deze telers geen aange-

                                                 
1 VLIF: Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 
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paste technieken toe, maar schoffelen ze tussen de rijen in. In prei wordt meestal geschoffeld 
en aangeaard in één werkgang.  
Op het gebied van onkruidbestrijding is er zeer veel evolutie geweest de voorbije jaren. Ma-
chineconstructeurs zijn volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe machines in nieuwe teel-
ten. Telers besteden ook steeds meer aandacht aan deze nieuwe ontwikkelingen.  
 
Knelpunten 
 
Mechanische onkruidbestrijding kampt nog met een paar problemen wat betreft de efficiëntie 
en het kostenplaatje verbonden met deze techniek. Zoals reeds hoger vermeld, is de efficiëntie 
van de bestrijding meestal iets lager dan bij chemische onkruidbestrijding, maar is de hoe-
veelheid achtergebleven onkruid nog aanvaardbaar (3, 4). Meestal dient er een nieuwe machi-
ne aangekocht te worden en voor elke teelt moet die afzonderlijk afgesteld worden. Er moet 
dan nog een 4 tot 6-tal keer door het gewas gereden worden. Door mechanische onkruidbe-
strijding kan bladbreuk optreden waardoor de planten gemakkelijker geïnfecteerd geraken 
door ziektes (105). Soms laten de weersomstandigheden mechanische onkruidbestrijding niet 
toe. 
 
Referenties 
 
3, 4, 8, 16, 32, 60, 83, 97, 105, 118, 119 
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3. Thermische grondbehandeling 
 
Omschrijving 
 
Bij thermische onkruidbestrijding wordt met een machine over het veld gereden die een stoot-
vlam of infraroodstraal uitzendt waardoor de onkruiden verbrand worden. De grootste winst 
wordt gehaald wanneer de behandeling wordt uitgevoerd in vooropkomst (96). 
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Bij witloof kan nog gebrand worden na opkomst aangezien witloof een rozetplant is waarvan 
de groeipunt goed beschermd is door de hartbladeren en wegens de ligging net onder het 
grondoppervlak. In witloof worden bij het branden na opkomst, afhankelijk van het stadium 
waarin gebrand wordt, reeds heel wat onkruiden vernietigd. Totale veronkruiding van het per-
ceel kan via deze techniek voorkomen worden. Grassen, onkruiden met een rozet of grotere 
onkruiden worden echter vaak onvoldoende vernietigd en groeien terug. Dit levert meestal 
wel weinig problemen op aangezien het onkruid door het branden toch een groeiachterstand 
heeft opgelopen, waardoor wiedwerk meer gespreid kan verlopen. Het witloof zelf loopt ook 
wel een groeiachterstand op maar tijdig gezaaid witloof haalt deze achterstand snel in.  
 
Branden gaat over het algemeen vrij snel (82, 109). In de glastuinbouw wordt met behulp van 
thermische grondbehandeling mineervlieg bestreden. De poppen van de mineervlieg komen 
voor in kasgrond. Wanneer de bodem thermisch behandeld wordt, verbranden ook de poppen 
van de mineervlieg zodat een latere aantasting kan vermeden worden. Deze techniek wordt in 
beperkte mate toegepast in de glastuinbouw, en zou eventueel ook toepassingen kunnen vin-
den in de vollegrondsgroenteteelt. 
 
Knelpunten 
 
Een nadeel verbonden aan het branden van de onkruiden is dat grassen en onkruiden met een 
rozet aan het branden kunnen weerstaan en dadelijk teruggroeien. Ook is er een risico op 
plantuitval als gebrand wordt in het kiemblad- of 2de bladstadium. 
 
Referenties 
 
82, 96, 109 
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4. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO) 
 
Omschrijving 
 
Gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong vormen een alternatief voor chemi-
sche gewasbeschermingsmiddelen. Deze natuurlijke producten omvatten verschillende stoffen 
uit de natuur zoals plantenextracten, schimmel,- bacterie- en virusproducten, minerale oliën, 
zeewieren, algen, feromonen etc. (138). Het inzetten van schimmel,- bacterie- en virusproduc-
ten valt ook onder de biologische bestrijding (zie biologische bestrijding pagina 37) 
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
In de teelt van vollegrondsgroenten zijn al diverse natuurlijke middelen gekend die toegepast 
worden op kolen, prei, sla, … . 
 
• In verschillende vollegrondsgroenteteelten kunnen bacteriepreparaten op basis van Bacillus 
thuringiënsis (BT) ingezet worden ter bestrijding van rupsen. Het gebruik van deze bacterie-
preparaten is een vorm van biologische bestrijding en kadert dus ook in de strategie van geïn-
tegreerde productie. De efficiëntie van deze bacteriepreparaten is over het algemeen lager dan 
behandelingen met insecticiden op basis van pyrethroïden, waardoor er meerdere toepassin-
gen moeten gebeuren per teelt (30). Voor een goede werking van het product moet worden 
gespoten op kleine rupsen, op een ogenblik dat de rupsen bereikbaar zijn (120). Het gebruik 
van bacteriepreparaten op basis van Bacillus thuringiënsis is op dit moment nog eerder be-
perkt in de vollegrondsgroenteteelt. Door het ruime aanbod van zeer efficiënte, goedkope py-
rethroïden zijn de telers niet geneigd om over te stappen op het minder efficiënte en duurder 
biologisch alternatief op basis van BT. Er zijn ook natuurlijke pyrethroïden voorhanden die 
werken tegen rupsen en insectenlarven. Deze zijn echter niet fotostabiel waardoor ze weinig 
tot niet in de praktijk gebruikt worden.  
 
•  Er zijn ook natuurlijke producten voorhanden die werken op basis van geïnduceerde resis-
tentie waarbij de immuniteit en natuurlijke resistentie van de plant verhoogd wordt tegenover 
pathogenen door toediening van bepaalde stoffen (zie ook Resistentie 3.2.). Enkele van deze 
middelen hebben een goede werking tegen echte meeldauw, andere tegen valse meeldauw. 
Tracer (spinosad) is een derivaat van een actinomyceet met een zeer gunstig toxicologisch 
profiel, dat een heel goede werking heeft op rupsen. 
 
•  Ook feromonen vormen een categorie natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen. Er worden 
vandaag meer dan 300 synthetische feromonen geproduceerd. Deze producten kunnen ge-
bruikt worden volgens verschillende strategieën. Bij ‘attract and kill’ programma’s worden 
insecten gelokt naar de seksferomoonbron en gedood na contact met lijm of een insecticide. 
Wanneer bij deze bestrijdingsstrategie feromoonvallen worden gebruikt, spreekt men vaak 
over ‘mass trapping’. Een andere techniek is de ‘verwarringstechniek’: door het massaal ver-
spreiden van synthetisch feromoon in de omgeving zullen de insecten niet meer in staat zijn 
hun feromoonproducerende partner te lokaliseren, waardoor de paring wordt verstoord en 
bijgevolg de reproductie wordt gereduceerd (11).  
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• Etherische oliën zouden interessant zijn voor zaaizaadontsmetting. Deze oliën bevatten rela-
tief hoge concentraties antimicrobiële verbindingen. Potentiële nadelen van sommige van de-
ze oliën zijn fytotoxische effecten en een lage oplosbaarheid in water. 
 
• Andere natuurlijke stoffen die een werking zouden hebben tegen ziekten en plagen zijn mi-
cropreparaten van Verticilium lecanii en Trichoderma sp., extracten van knoflook, algen en 
wieren, chitosan (tegen bodempathogenen), etc. 
 
Van deze producten is meestal heel wat gekend door ervaring uit het verleden of door recent 
onderzoek. Maar er is ook veel onbekend. Vaak is er veel onzekerheid over de werking of 
effectiviteit van deze natuurlijke stoffen en hun mogelijke neveneffecten. Informatie over 
sommige natuurlijke stoffen is vaak gekleurd vanuit commerciële overwegingen. Er is dus 
nood aan meer duidelijkheid en kennis om ‘het kaf van het koren te scheiden’. Voor de be-
vordering van de gewasbescherming op lange termijn is daarom onderbouwde, verifieerbare 
informatie over deze producten uit onafhankelijke bron onontbeerlijk. 
 
In Nederland werd een inventarisatie gedaan van gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke 
oorsprong (GNO) voor de glastuinbouw, in het kader van het project GENOEG (137). GE-
NOEG is een initiatief van LTO1 glastuinbouw en Productschap Tuinbouw. Het doel van  het 
project was om gegevens te verzamelen i.v.m. GNO’s en deze op een overzichtelijke wijze te 
rangschikken in een database. Uit de inventarisatie bleek dat er een groot aanbod is aan 
GNO’s. Er werden ongeveer 1200 middel/gewas/belager combinaties gevonden. Hiervan wa-
ren er zo’n 250 effectief. De meeste van de middelen waren in Nederland niet geregistreerd 
als gewasbeschermingsmiddel. Over veel van deze producten was ook heel weinig gekend 
(9). 
 
Knelpunten 
 
Een belangrijk feit is dat uit de natuur afkomstige middelen niet per definitie veiliger zijn dan 
de chemische middelen. Toelatingsprocedures moeten dan ook veelal gevolgd worden wil een 
middel beschikbaar worden voor gebruik. Omdat de inzetbaarheid van bepaalde biologische 
middelen beperkt zal zijn en het geschatte risico voor mens en omgeving voor een aantal 
middelen gering is, gaan stemmen op om de toelating ervan te vergemakkelijken. Een voor-
waarde is ook hierbij dat er voldoende informatie beschikbaar is om het risicoprofiel van deze 
middelen en hun effectiviteit tegen ziekten/plagen te kunnen bepalen. 
 
De tuinders geven er echter nog altijd de voorkeur aan om goedkopere en efficiëntere midde-
len te gebruiken. 
 
Referenties 
 
9, 11, 30, 120, 137, 138 

                                                 
1 LTO: land- en tuinbouworganisatie Nederland 
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5. Biologisch afbreekbare beschermlaag tegen schimmels 
 
Omschrijving 
 
Bepaalde filmvormende stoffen die als beschermlaag op bladeren worden aangebracht, zou-
den een beschermende werking hebben tegen sommige schimmelziektes.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Veel van deze stoffen zijn oorspronkelijk ontwikkeld als verdampingsremmer. Door vorming 
van een biologisch afbreekbare laag op het blad kunnen schimmelinfecties in zekere mate 
tegengehouden worden. Om systemische schimmels te bestrijden zijn deze stoffen wel onge-
schikt. Verder kunnen zich ook problemen voordoen met regenvastheid, doorlaatbaarheid 
voor zuurstof en koolzuurgas en bedekking van het blad. Deze techniek is afkomstig uit Ne-
derland en bevindt zich nog in de onderzoeksfase. De techniek wordt in Vlaanderen nog niet 
toegepast. 
 
Knelpunten 
 
Deze stoffen kunnen gemakkelijk door de regen afspoelen. Bovendien zijn er problemen met 
de doorlaatbaarheid voor zuurstof en koolzuurgas. 
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CHEMISCHE BESTRIJDING 
 
In dit hoofdstuk worden technieken besproken waarbij de gewasbescherming wel gebeurt via 
het inzetten van chemische middelen, maar waarbij een vermindering wordt nagestreefd van 
ofwel de gebruikte hoeveelheid actieve stof, ofwel van de milieu-impact. Beperking van de 
milieu-impact kan daarbij gebeuren via drie strategieën: door de keuze van middelen met een 
lager milieurisico, door het vermijden van directe verliezen (puntverliezen) en door het mini-
maliseren van diffuse verliezen (emissie). 

A.  Verlagen gebruikte hoeveelheid 

1. Zaadbehandeling  
 
Omschrijving 
 
Door zaadbehandeling kunnen primaire infectiebronnen uitgeschakeld worden en zo infecties 
in een later stadium voorkomen worden. Dit kan gebeuren door zaaizaadontsmetting of door 
coating. Zaaizaadontsmetting gebeurt het vaakst met fungiciden. Zaden kunnen ook ontsmet 
worden via  hittebehandeling.  
 
Zaadcoating is een andere zaadbehandeling waarbij het gewasbeschermingsmiddel direct op 
het zaaizaad wordt aangebracht. Naast het gewasbeschermingsmiddel wordt ook een kleurstof 
met lijm of polymeren op het zaaizaad aangebracht. De kleurstof dient als kenmerk voor de 
uitgevoerde behandeling. Zaadcoating wordt vooral uitgevoerd met insecticiden. De insectici-
den hebben ofwel een lange nawerking ofwel een systemische werking, waardoor ze bodem-
insecten of insecten die zich op de plant bevinden kunnen bestrijden. De insecticiden van ge-
coat zaad verspreiden zich in de wortel, de stengelbasis, de stengel, maar niet verder dan de 
inplanting van het eerste blad. Zaadcoating heeft verschillende voordelen: de hoeveelheid 
toegediend insecticide per plant is veel beperkter dan bij volleveldsbehandeling, er komt min-
der insecticide in het milieu terecht want de stof bevindt zich onmiddellijk op de plaats van 
werking, en vooral bij lange teelten is er nog zeer weinig residu bij de oogst te vinden (125).  
 
Teelten 
 
Vollegrondsgroenten uit zaad (ontsmetting). Spruitkool, sla, andijvie, bloemkool, prei, e.a. 
(coating) 
 
Toelichting 
 
Zaadcoating kan op zaden van verschillende gewassen toegepast worden maar wordt op dit 
moment vooral in kolen (Gigant gecoat zaad) en prei (Mundial gecoat zaad) toegepast. De 
introductie van Mundial viel tegen, mede door de kostprijs en de mogelijke alternatieven voor 
trips- en preivliegbestrijding die nog op de markt zijn.  
 
Inzake reductie in gebruikte werkzame stof is zaadcoating een zeer interessante maatregel. In 
kolen is er bij een zaadcoating met chloorpyrifos (Gigant) slechts 2,61 ml per ha nodig, ter-
wijl bij een aangietbehandeling 2,67 liter nodig is (een besparing van 99%). In wortelen geeft 
de coating met chloorfenvinfos met 25 g een zelfde efficiëntie als een grondbehandeling met 
4 kg actieve stof per ha (87).  In prei zijn er drie veldbehandelingen nodig voor de bestrijding 
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van de preivlieg (148 g actieve stof per are), waar er bij de zaadcoating een gelijkwaardig 
effect kan verkregen worden door toepassing van slechts 4,5 g actieve stof (87).  
Daarnaast is de efficiëntie van zaadcoating in de meeste teelten reeds duidelijk bewezen. In 
spruitkool en andijvie werd reeds een zeer goede efficiëntie van zaadcoating voor de bestrij-
ding van bladluizen vastgesteld (onderzoek PCG 2004). In prei werd de goede werking van 
Mundial (fipronil) al duidelijk aangetoond voor de bestrijding van trips en preivlieg (18). Het 
voordeel van met Mundial gecoat preizaad is dat het middel in de plant komt op de plaats 
waar de trips zich voedt. Dat levert niet alleen een efficiënte bestrijding van trips en preivlieg 
op het zaadbed op maar maakt bovendien een flinke daling van het aantal bespuitingen moge-
lijk, zowel in de opkweek als op het productieveld. Een ander voordeel van gebruik van ge-
coat zaad is dat de tripspopulatie op het productieveld beter beheersbaar wordt omdat de teelt 
met tripsvrij uitgangsmateriaal van start gaat. Ook dit vermindert het gebruik van insecticiden 
(88).  
 
Momenteel is er redelijk veel onderzoek en ontwikkeling rond zaadcoating van nieuwe insec-
ticiden in diverse teelten. Men is bezig nieuwe technieken te ontwikkelen zodat de actieve stof 
nog langzamer vrijkomt. Daardoor wordt de periode waarin het middel werkzaam is langer. 
Hierdoor zou het aantal bespuitingen nog verder kunnen verminderd worden (125). Op spruit-
kool en andijvie is de ontwikkeling bezig voor de erkenning van de coating met imidacloprid 
(Gaucho), ter bestrijding van de bladluizen 
 
Knelpunten 
 
De problemen verbonden met het gebruik van gecoat zaad zijn viervoudig. Bij prei blijkt de 
hoogte van de prei uit gecoat zaad hoger in vergelijking met ongecoat zaad. Een tweede pro-
bleem betreft de kostprijs. Introduceren van duurder gecoat zaad is soms moeilijk als er goed-
kopere alternatieven voorhanden zijn. Bij gebruik van systemische insecticiden op korte teel-
ten kunnen zich ook problemen voordoen met residuen. En tenslotte kunnen er ten gevolge 
van de zaadcoating ook problemen optreden met slecht kiemend zaad. 
 
Referenties 
 
18, 87, 88, 125  
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2. Phyto-drip 
 
Omschrijving 
 
Deze alternatieve methode voor zaadcoating brengt de werkzame stof direct na de zaai op het 
zaadje aan. Praktisch werkt het systeem als volgt: vlak boven de passerende trays hangt een rij 
spuitpistolen. Steeds wanneer een perspot met een zaadje passeert, geeft een pistool een af-
gemeten hoeveelheid vloeistof af. Een computer stuurt de dosering van de vloeistof vanuit een 
voorraadvat naast de zaailijn. 
 
Teelten 
 
Vollegrondsgroenten geplant met perspot. 
 
Toelichting 
 
Voordelen van de Phyto-drip methode ten opzichte van zaadcoating is dat problemen met 
verminderde kiemkracht en bewaarbaarheid van het zaad vermeden worden. In Nederland 
werd deze techniek ontwikkeld als alternatief voor zaadcoating met imidacloprid (luisbestrij-
ding). Bij verschillende rassen kost het coaten met deze werkzame stof het zaad zoveel kiem-
kracht dat coaten in het geheel niet meer kan. Na zes jaar ontwikkelen en toetsen van de tech-
niek zou de methode nu praktijkrijp zijn.  
 
Knelpunten 
 
Voor werkelijke invoer in de praktijk doen zich echter nog problemen voor in verband met de 
toelating. Aangezien voor een gewasbeschermingsmiddel per gewas(groep) en per formule-
ring een aparte toelating vereist is, geldt dit ook voor de phyto-drip methode. Voor een be-
staand middel zoals imidacloprid is daarom een volledig nieuw onderzoek nodig (115). Bo-
vendien vergt deze techniek een investering in geschikte apparatuur. 
 
Referenties 
 
115 
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3. Plantbakbehandeling 
 
Omschrijving 
 
Door middel van een plantbakbehandeling net voor het uitplanten in volleveld kan de hoe-
veelheid actieve stof per ha gevoelig verminderd worden.  
 
Teelten 
 
Kool, selder, sla en diverse andere vollegrondsgroenten. Deze behandelingen worden in de 
praktijk al redelijk veel toegepast.  
 
Toelichting 
 
Het onderzoek en de ontwikkelingen rond deze maatregel lopen volop. Bij kolen wordt er op 
de plantbak een behandeling gedaan met Tracer tegen de koolvlieg (135). Ook voor ziektebe-
strijding in kolen zijn middelen zoals Previcur erkend voor plantbakbehandeling. Bij spruit-
kool is een plantbakbehandeling met Confidur (imidacloprid) in ontwikkeling. 
 
Referenties 
 
135 
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4. Lage dosis systeem (LDS) 
 
Omschrijving 
 
Bij het LDS-systeem wordt een dosisverlaging nagestreefd bij inzet van herbiciden door de 
dosis aan te passen in functie van het tijdstip, gewasstadium,… Het systeem wordt vooral 
toegepast voor onkruidbestrijding. 
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
In prei wordt het LDS-systeem vooral toegepast op zaaibedden, waar de dosis aangepast 
wordt in functie van het plantstadium en verdeeld wordt over drie bestrijdingen. Door meer-
dere malen kiemend onkruid te behandelen met een lagere dosis kan veelal bespaard worden 
op de gebruikte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen. De percelen dienen wel regelmatig 
gecontroleerd te worden vermits het slagen van dit systeem enkel verzekerd is indien de be-
spuitingen gebeuren op klein onkruid in het kiemstadium. De onkruiden mogen in geen geval 
echte blaadjes vertonen.  
 
Knelpunten 
 
Dit systeem kampt ook met nadelen zoals een lagere efficiëntie, het meerdere malen moeten 
behandelen zodat het arbeidsintensiever is en de beperkte middelenkeuze. 
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5. MLHD (Minimum Letale Herbicide Dosis) 
 
Omschrijving 
 
MLHD staat voor Minimum Letale Herbicide Dosering. Deze methode is ontwikkeld door  D. 
Ketel op het AB-DLO1, inmiddels Plant Research International (PRI), onderdeel van Wage-
ningen Universiteit and Researchcentrum (WUR) (136). Via dit systeem kan de dosering van 
een herbicide afgestemd worden op de gevoeligheid en de grootte van de onkruiden die op het 
moment van toepassing aanwezig zijn op een perceel. MLHD is één van de methoden om te 
komen tot een kritisch, op de actuele situatie afgestemd gebruik van herbiciden. De methode 
werkt alleen voor herbiciden met fotosynthese remmende werking.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
De methode kent twee onderdelen: een scherp doseringsadvies op basis van onkruidgrootte en 
soorten, en een effectiviteitsmeting aan het onkruid waarmee de noodzaak en de omvang van 
een eventuele vervolgbehandeling bepaald wordt. MLHD past wat dat betreft goed in een 
LDS-systeem. De effectiviteitsmetingen worden gedaan met een draagbare chlorofyl-
fluorescentiemeter. De techniek bestaat kort samengevat uit drie stappen: vlak voor de toedie-
ning van een herbicide wordt de biomassa van het onkruid bepaald met een weegschaal en 
uitgedrukt in een gewicht per plant (stap 1). Vervolgens wordt de minimale lethale herbicide 
dosis horend bij het geschatte gewicht opgezocht in een eenvoudige tabel (stap 2) en wordt 
deze dosis toegediend aan het onkruid. Twee dagen na toediening van de MLHD wordt dan 
de effectiviteit van de bestrijding geëvalueerd door de inzet van een MLHD-meter (stap 3). 
Via deze fotosynthese meting kan al twee dagen na een onkruidbestrijding vastgesteld worden 
of een onkruid afsterft of niet. 
 
De efficiëntie van de onkruidbestrijding wordt dus gemaximaliseerd doordat de dosis aange-
past wordt aan de situatie in het veld (hoeveelheid onkruid). Bovendien kan heel snel nage-
gaan worden of de verlaagde, aangepaste dosering effectief was en het onkruid werkelijk af-
sterft. Uit metingen blijkt dat onkruid dat op het oog doodgaat soms nog vitaal kan zijn. Via 
de MLHD-meter krijgt de teler dus vroegtijdig een voorspelling van de effectiviteit van de 
uitgevoerde onkruidbestrijdingsmaatregel. Hij krijgt met andere woorden informatie over de 
mate waarin de bestrijding voldoende is. Deze informatie kan verkregen worden voordat er al 
zichtbare schade kan vastgesteld worden aan de plant. De MLHD-meter geeft ook een indica-
tie of er bepaalde onkruidsoorten onvoldoende bestreden werden. Daardoor kan tijdig een 
vervolgbestrijding worden uitgevoerd met een nog lagere dosis. Als er anderzijds een (te) 
groot effect op het gewas is opgetreden, wordt ook duidelijk dat een eventuele vervolgbespui-
ting waarschijnlijk moet worden uitgesteld om gewasschade te voorkomen. Doordat het effect 
van een bespuiting vrij snel na de toepassing gekwantificeerd kan worden, krijgt de teler meer 
zekerheid en kunnen risico’s van een eventueel benodigde vervolgbespuiting beter worden 
bepaald. In de praktijk blijkt deze risico-evaluatie stap de telers erg aan te spreken.  
 
                                                 
1  AB-DLO: Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonder-
zoek. 
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De methode is in de praktijk goed bruikbaar en leidt over het algemeen tot een flinke reductie 
van het herbicidengebruik in vergelijking met standaard toepassingen. Deze methode biedt 
vooral goede perspectieven in de vollegrondsgroenteteelt omdat er relatief veel fotosynthese-
remmende herbiciden gebruikt worden. De methode werkt ook goed in combinatie met me-
chanische technieken. 
 
Onder laboratoriumomstandigheden voldoet de berekende dosering goed, in het veld blijkt 
soms dat minder of soms ook meer nodig is om een goed effect te krijgen. De weersfactor is 
hiervoor verantwoordelijk. Daarom werd het systeem in 2001 aangevuld met GEWIS (gewas-
bescherming en weerinformatie). GEWIS geeft op basis van het actuele weer aan wat het ef-
fect is van een voorgenomen bespuiting.  
 
Via projecten in Nederland werd het systeem in de praktijk getest. De reacties hierop zijn heel 
erg positief. In 2000 is door ATO-DLO een nieuwe meter ontwikkeld die naar verwachting 
goedkoper en gebruiksvriendelijker is dan de bestaande meter. Deze meter werd in 2002 op 
praktijkschaal getest. Hiermee is een brede toepassing van MLHD in de praktijk weer een 
stap dichterbij gekomen. Met de MLHD meter kan ook drift van herbiciden aan de slootkant 
gemeten worden. Doordat hiermee drift beter in beeld te brengen is, biedt dit perspectieven 
voor maatregelen om drift naar het oppervlaktewater te verminderen.  
 
Knelpunten 
 
Doordat de MLHD methode een kennisintensieve methode is, is begeleiding zeker noodzake-
lijk. De berekeningsmethode wordt door de telers als ingewikkeld ervaren. In 2000 werd de 
berekeningsformule aanzienlijk vereenvoudigd. Toch blijft een goede begeleiding vooral bij 
de introductie van het systeem van belang voor het slagen van de methode in de praktijk. 
 
Referenties 
 
136



 53

B.  Beperken milieubelasting 

6. Milieubewuste middelenkeuze  

6.1. Middelenkeuze op basis van een milieu-indicator 
 
Omschrijving 
 
Vaak moet tijdens de teelt op een bepaald moment toch overgegaan worden tot inzet van ge-
wasbeschermingsmiddelen om een ziekte of plaag onder controle te krijgen. Milieuwinst kan 
in deze gevallen geboekt worden door bij de keuze van het te gebruiken middel/actieve stof te 
kiezen voor een product met een zo laag mogelijk risicoprofiel. Verschillende impactindicato-
ren zijn reeds ontwikkeld die de milieurisico’s van pesticiden op een meer gevorderde manier 
trachten te kwantificeren. Deze indicatoren maken het mogelijk stoffen onderling te vergelij-
ken op intrinsieke milieu-risico’s en vormen zo een handig hulpmiddel voor telers bij de keu-
ze van een gepast middel voor een bepaalde bespuiting (12, 134).  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Deze indicatoren zijn meestal samengesteld uit scores die de impact van elke actieve stof op 
verschillende componenten van het milieu bepalen in functie van de teelt, de gebruiksomstan-
digheden en rekening houden met het (eco)toxicologisch profiel van de verschillende actieve 
stoffen. In de sierteeltsector werken VMS-bedrijven met de MIND-indicator. In Nederland is 
het systeem van de Milieumeetlat een veel gebruikte indicator voor middelenkeuze. In Vlaan-
deren werd de POCER-indicator1 ontworpen om de gezondheid- en milieurisico’s van gewas-
beschermingsmiddelen te kwantificeren (11,6).  
 
POCER geeft een indicatie voor de risico-evaluatie van bestrijdingsmiddelen op volgende 
vlakken: persistentie, uitloging naar grondwater, toxiciteit voor bodemorganismen, toxiciteit 
voor waterorganismen, toxiciteit voor vogels, toxiciteit voor bijen, toxiciteit voor nuttige 
arthropoden, blootstellingsrisico voor de toepasser, blootstellingsrisico voor de veldarbeider, 
blootstellingsrisico voor de toeschouwer en risico voor de consument.  
 
Knelpunten 
 
Een probleem bij het gebruik van milieu-indicatoren zoals POCER als hulpmiddel bij de mid-
delenkeuze is dat in veel gevallen de keuze te beperkt is geworden door het wegvallen van 
erkenningen voor veel gewasbeschermingsmiddelen. Telers denken in de eerste plaats aan de 
effectiviteit van het middel en nemen pas dan de milieu-impact in overweging. Er moeten dus 
eerst en vooral voldoende efficiënte middelen ter beschikking zijn vooraleer een afweging op 
basis van milieurisico’s kan gebeuren. Door het strenge erkenningsbeleid rond pesticiden 
wordt de keuze rond in te zetten middelen eigenlijk steeds meer overgenomen door de over-
heid. De meest milieubelastende middelen vallen stelselmatig weg en van de overblijvende 
nog erkende middelen en nieuwe middelen is aangetoond dat zij niet schadelijk zijn voor 

                                                 
1 POCER-indicator: Pesticide Occupational and Environmental Risk 
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mens en dier en geen onaanvaardbaar risico voor het milieu opleveren. Enkel de veilige stof-
fen overleven dus de strenge selecties. Bij middelenkeuze is het bovendien vaak van groter 
belang om rekening te houden met het afwisselen van middelen met het oog op het voorko-
men van resistenties tegen gewasbeschermingsmiddelen. Daarom wordt aangeraden wanneer 
er verschillende behandelingen tegen eenzelfde plaag of ziekte dienen te gebeuren om midde-
len te kiezen die uit verschillende "families" komen. 
 
Het grootste probleem inzake de praktische toepassing op bedrijfsniveau van deze indicator 
(als hulpmiddel bij middelenkeuze of evaluatie spuitschema’s) is wellicht de kostprijs voor de 
berekeningen die moeten gedaan worden. Berekeningen kunnen niet zelf gedaan worden of 
via het internet maar moeten aangevraagd worden tegen betaling. Hierdoor is de praktische 
toepassing sterk beperkt. Nochtans biedt de POCER-indicator veel mogelijkheden voor ge-
bruik op bedrijfsniveau. De interesse bij proefcentra, telers en voorlichtingsbedrijven is er 
reeds. Voor praktische implementatie zou het interessant zijn via voorlichters de POCER-
informatie tot bij de telers te brengen. Op sommige DRC1 advieskaarten wordt er rekening 
gehouden met de POCER-indicator. 

6.2. Gebruik selectieve middelen met beperkte nevenwerking tegen natuurlijke 
vijanden 

 
Omschrijving 
 
Voor een efficiënte biologische bestrijding in de vollegrondsgroenteteelt is het noodzakelijk 
dat ook de chemische bestrijding hierop wordt afgestemd. Hiervoor moet men dus selectieve 
insecticiden inzetten die geen of een beperkte invloed hebben op de natuurlijke vijanden van 
gewasbeschadigers. 
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Tracer (spinosad) bijvoorbeeld is een rupsenbestrijdingsmiddel dat in tegenstelling met de 
huidige rupsenbestrijdingsmiddelen geen nevenwerking heeft op natuurlijke vijanden. Door 
deze populatie in stand te houden, kan bijvoorbeeld in spruitkool de populatie bladluizen ge-
voelig verminderd worden. De meeste middelen zonder nevenwerking tegen natuurlijke vij-
anden zijn nog niet erkend, er zijn er wel al een aantal in ontwikkeling. 
 
Knelpunten 
 
De selectieve middelen zijn vaak vrij duur. De tuinders prefereren momenteel nog altijd mid-
delen die de hoogste efficiëntie hebben.  
 
Referenties 
 
6, 11, 12, 134 

                                                 
1 DRC-advieskaarten: advieskaarten van de dienst voor residucontrole. 
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7. Voorkomen puntvervuilingen 
 
Deze maatregel wil de directe verliezen die zich voordoen vóór, tijdens en na de toepassing 
minimaliseren. Directe verliezen of puntverliezen zijn immers verantwoordelijk voor een be-
langrijk deel van de vervuiling van oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen.  
 

7.1. Naleven maatregelen brochure Fytofar 
 
Omschrijving 
 
Via een aantal specifieke maatregelen kunnen de directe verliezen spectaculair ingeperkt wor-
den en kan zo een grote milieuwinst geboekt worden (23). Deze maatregelen worden vermeld 
in een brochure opgesteld door Fytofar (www.phytofar.be). Het betreft maatregelen vóór, tij-
dens en na de behandeling van de gewassen. Enkele voorbeelden van dergelijke voorzorgs-
maatregelen zijn:  grondig spoelen van lege verpakkingen, het spoelwater terug in de bak gie-
ten, overlopen van de tank vermijden, enkel het te behandelen gewas behandelen, … . 
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Op de meeste bedrijven worden deze maatregelen langzamerhand in acht genomen. Deze 
maatregelen vormen dus een heel belangrijke groep in de reductiemaatregelen inzake gewas-
beschermingsmiddelen doordat ze direct inwerken op de oorzaak van de grootste fractie van 
de vervuiling (139, 93).  
 
Telers die telen volgens het lastenboek van EUREPGAP moeten ook voldoen aan een richtlijn 
waarin bepaald is dat het overschot van spuitoplossingen dient verspoten te worden over niet 
behandeld gewas en dat de dosis niet mag overschreden worden.  De restvloeistof mag ook op 
een stuk braakliggend land verspreid worden.   

7.2. Biobed, biofilter, fytobac 
 
Omschrijving 
 
Door een georganiseerde opvang van het spoelwater en gemorste producten kan puntvervui-
ling ook sterk ingeperkt worden. De fytobac, het biobed en de biofilter zijn enkele recent 
ontwikkelde technieken in dit verband (108,21).  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
 
 
 



 56

Toelichting 
 
Het Biobed, een Zweedse uitvinding, is een kuil die wordt uitgegraven in de bodem, met een 
laag klei wordt bedekt en die met een mengeling van stro, turf en aarde wordt gevuld. Het 
Biobed moet het water en spoelwater bij het reinigen van de spuittoestellen opvangen en zorgt 
er dank zij deze mengeling voor dat mogelijk verlies van producten of spoelwater wordt te-
gengegaan. De resten worden vervolgens op natuurlijke wijze door micro-organismen die in 
het organisch materiaal voorkomen op versnelde wijze in het biologische bed afgebroken.  
 
De fytobac, een Franse uitvinding, bestaat eveneens uit een kuil die wordt opgevuld met or-
ganisch materiaal voor het opvangen en afbreken van afvalwater met fytosanitaire producten. 
Hij wordt gebruikt voor het uitspoelen, reinigen en zelfs ledigen van resten in de spuittoestel-
len. Het verschil met het Biobed is het ondoordringbare reservoir en het feit dat de resten via 
kanalen en greppels naar de bak worden gevoerd.  
 
Ook kan het gebruik van biofilters een oplossing bieden. De vulresten en het spoelwater wor-
den op de vulplaats naar een biofilter gepompt die deze verder behandelt. De Biofilter kan 
ook worden gebruikt voor resten van andere behandelingsmethodes: waterbaden, de behande-
ling van zaaigoed, hydroponische culturen … Net als bij het Biobed staat een mengeling van 
stro, turf en aarde in voor de opvang en afbraak van de producten. Het biologische bed wordt 
hier echter aangebracht in vaten met onderin een draineersysteem om het gefilterde afvalwater 
op te vangen. 
 
Knelpunten 
 
Deze methoden bevinden zich nog in de onderzoeksfase en worden op praktijkbedrijven uit-
getest. Enige vorm van regelgeving rond het gebruik van deze technieken is momenteel nog 
niet uitgewerkt. 
 
Referenties 
 
21, 23, 93, 108, 139 
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8. Spuittechniek 
 
Deze maatregelen zijn er voornamelijk op gericht de diffuse verliezen tijdens de toepassing te 
beperken of de efficiëntie van de behandeling te verhogen waardoor minder middel kan ge-
bruikt worden.  

8.1. Bandbespuitingen 
 
Omschrijving 
 
Bij band- of rijbespuitingen wordt enkel gespoten in of op de gewasrij. Hiermee kan bespaard 
worden op de gebruikte hoeveelheid actieve stof en kan vermeden worden dat er behandeld 
wordt op plekken waar het niet nodig (vermindering van de milieuverliezen).  
 
Teelten 
 
Witloof, prei en alle groenten geteeld op een voldoende afstand. 
 
Toelichting 
 
Bij witloof werd de mogelijkheid onderzocht om bij de onkruidbestrijding rijenbespuiting te 
combineren met mechanische onkruidbestrijding. Door enkel chemische onkruidbestrijding 
uit te voeren op plaatsen waar het onkruid niet op een mechanische wijze kan verwijderd 
worden, in plaats van een volle veldbespuiting, kan het gebruik van onkruidbestrijdingsmid-
delen worden beperkt (123, 124). In een proef werd vastgesteld dat de hoeveelheid spuitvloei-
stof kon verminderd worden van één liter per hectare naar 0,267 liter per hectare. De mecha-
nische onkruidbestrijding bestaat erin om bij de ruggenteelt (ca. 95 % van de witloofteelt in 
België) de ruggen onderaan te schoffelen met een mes (ganzevoet) en de zijkant van de rug-
gen te schoffelen met een schijf. Bovenop de ruggen waar het witloof staat wordt er niet ge-
schoffeld zodat een chemische onkruidbestrijding noodzakelijk blijft. Ook in prei is er erva-
ring met het gebruik van een rijenspuit. Ook hier kan aanzienlijk bespaard worden op de hoe-
veelheid gebruikt gewasbeschermingsmiddel en is een even goed resultaat te halen aangezien 
het middel direct in het hart van de plant terecht komt (113,45).  
 
Knelpunten 
 
Er zijn wel nog een paar problemen verbonden met het uitvoeren van bespuitingen enkel in de 
rij. Door het gebruik van een rijenspuit in plaats van een volleveldsspuit is er meer tijd nodig 
om eenzelfde oppervlakte te behandelen. Ook de investering in een rijenspuit kan een limite-
rende factor zijn op de verspreiding in de praktijk. Bandbespuitingen moeten ook in een vroeg 
stadium gedaan worden wanneer het gewas nog niet helemaal dichtgegroeid is en zijn daarom 
niet toepasbaar op alle gewassen. Kolen hebben bijvoorbeeld te vlug een groot bladoppervlak 
waardoor het gewas vlug dicht staat om efficiënt bandbespuitingen uit te voeren.  
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8.2. Driftreducerende doppen 
 
Omschrijving 
 
Een driftreducerende dop geeft bij eenzelfde druk een iets grovere druppel waardoor de drup-
pel minder gevoelig is voor wind en waardoor er dus minder drift optreedt. Deze maatregel 
streeft dus een vermindering na van de emissie door drift. 
 
Teelten 
 
Alle groenteteelten in openlucht. 
 
Toelichting 
 
Er zijn verschillende soorten driftreducerende doppen: de injectordoppen, de tweekamerwer-
veldop (raindrop) en de Low Pressure dop.  
 
Injectordoppen bestaan op hun beurt ook uit verschillende soorten maar hebben allen eenzelf-
de werkingsprincipe. Bovenaan de spuitdop zit een doseerplaatje. De druk op de vloeistof en 
de grootte van het doseerplaatje bepalen de afgifte. De vloeistof komt met hoge snelheid in de 
vorm van een ronde straal uit het plaatje en spuit in de venturi waardoor er lucht wordt aange-
zogen via de opening (principe van een waterstraalpomp). In de mengkamer gaan lucht en 
vloeistof zich verder mengen en ontstaan er meer en meer holle grove druppels. Het spuitdop-
je zorgt voor de verdeling. De grove druppels hebben een relatief hoge valsnelheid waardoor 
ze driftongevoelig zijn, goed in het gewas dringen en niet afrollen van het blad (zoals een 
grove volle druppel), maar openspatten op de plant waardoor toch een bedekking ontstaat. De 
hoge snelheid kan bekomen worden door een hoge werkdruk (3-5 bar).  
 
De tweekamerwerveldop bestaat uit een klassieke werveldop, waarover een kap is geschoven 
die een tweede wervelkamer en een tweede spuitopening bevat. Het doordringingsvermogen 
van deze dop in dichte gewassen is zeer goed. Toch wordt het gewas slechts in geringe mate 
bedekt omdat veel druppels door het gewas vallen of van de bladeren rollen. Hierdoor wordt 
natuurlijk wel de kans op gewasschade verkleind.  
 
De Low Pressure dop is zo geconstrueerd dat zelfs bij een druk van één bar de gewenste top-
hoek wordt bekomen en dit zonder vorming van de driftgevoelige druppeltjes. Ook kantdop-
pen kunnen helpen om de vervuiling van oppervlakte- en grondwater tegen te gaan. Deze 
doppen hebben aan één zijde een gewijzigde tophoek met onveranderd debiet.  
 
Omdat het praktisch is, bespuiten de meeste telers niet alleen de randen van een perceel met 
driftarme doppen, maar het hele perceel. Met het oog op driftreductie is dat prima, maar dat is 
het niet als het gaat om de werking van middelen. Doordat driftarme doppen grovere druppels 
produceren, is de bedekking meestal minder dan bij conventionele doppen. In sommige geval-
len is dit verschil zelfs aanzienlijk. In zo een geval moet het gebruik van driftarme doppen 
worden beperkt tot uitsluitend de strook waar driftbeperking zeer noodzakelijk is (103). Re-
cent onderzoek toont echter aan dat bespuitingen met driftreducerende doppen die grove 
druppels geven toch zo effectief zouden zijn als bespuitingen met zeer fijne druppels. Dit 
geldt zowel bij contactfungiciden, systemisch werkende fungiciden, insecticiden en bodem- 
en bladherbiciden (35). Er bestaan op dit moment nog veel onzekerheden over hoe men drift-
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reducerende doppen het best moet gebruiken. Een goede voorlichting kan een oplossing bie-
den om efficiënt met deze doppen om te gaan. 
 
Knelpunten 
 
Er zijn nog veel vragen bij de telers omtrent de voor- en nadelen van verschillende spuitdop-
pen. Verder onderzoek is dan ook nodig. 
 

8.3. Spuiten met luchtondersteuning 
 
Omschrijving 
 
Spuiten met luchtondersteuning beïnvloedt de omstandigheden waarin men spuit en verbetert 
de indringing en gewasbedekking. De luchtondersteuning zorgt ervoor dat de verspoten drup-
pels sneller het gewas bereiken en minder onderhevig zijn aan negatieve windinvloeden. 
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Wanneer er gespoten wordt met lagere volumes per hectare of wanneer weersomstandigheden 
een klassieke bespuiting niet toelaten, dan kan het spuiten met luchtondersteuning toch nog 
zorgen voor een doeltreffende en driftarme toediening van de middelen. De luchtondersteu-
ning zorgt ervoor dat de verspoten druppels sneller het gewas bereiken en minder onderhevig 
zijn aan negatieve windinvloeden. Er wordt een goede gewasdoordringing bekomen wat bij 
de inzet van fungiciden een aanzienlijk voordeel oplevert (114). Er zijn verschillende syste-
men voorhanden om te spuiten met luchtondersteuning. De systemen onderscheiden zich op 
het vlak van het geleverde luchtdebiet en luchtverdelingssysteem. Ook is de inzetbaarheid van 
deze techniek bij weinig winderig weer of in winderige streken (kustzones) een extra voor-
deel. Verder komt de sproeistof door de werveling van de lucht ook op delen van de plant 
waar de spuitvloeistof anders niet komt (39,36).  
 
Knelpunten 
 
Een nadeel van het systeem is de hogere kostprijs. Verder wordt er ook een goede kennis ver-
eist van het toestel, de producten en het gewas. Door te spuiten met luchtondersteuning kan 
men niet echt middel besparen maar de besparing gebeurt doordat men op tijd spuit onder 
ideale omstandigheden.  
 

8.4. Sleepdoektechniek  
 
Omschrijving 
 
Het van oorsprong Zweedse sleepdoeksysteem is eveneens ontwikkeld ter beperking van drift 
bij spuitwerkzaamheden. Bij deze techniek werkt men met een spuitmachine waarbij de spuit-
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dopjes vastzitten aan een roestvast stalen parallellogramsysteem. Hieraan is ook het sleepdoek 
van stevige kunststof bevestigd. Dit doek zweeft net over of net door het gewas (27).  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten 
 
Toelichting 
 
Uit onderzoek in Nederland blijkt dat er met de sleepdoektechniek 72 tot 99 % driftreductie 
kan gerealiseerd worden. Omdat het systeem met een zeer fijne druppel werkt, is de bedek-
king van het gewas zeer goed, temeer omdat het over het gewas slepende doek de gewassen 
iets open trekt waardoor het middel extra goed in het gewas dringt (25). Tot hiertoe is nog niet 
gebleken dat het contact tussen doek en gewas leidt tot de verspreiding van schimmelsporen. 
 
Knelpunten 
 
Het sleepdoekprincipe staat nog in zijn kinderschoenen, onderzoek naar het systeem is nog 
bezig. Het systeem is nog niet erkend als driftreducerende maatregel. Een groot nadeel aan 
deze techniek is dat er een nieuwe machine moet aangekocht worden wat de verspreiding en 
introductie in de praktijk kan belemmeren. 

8.5. Verlaagde spuitboom 
 
Omschrijving 
 
Door de hoogte van de spuitboom aan te passen, kan er een betere verdeling van de spuit-
vloeistof over het gewas bekomen worden en kan drift voorkomen worden.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Uit onderzoek is gebleken dat gebruik van een verlaagde spuitboom (30 cm in plaats van 50 
cm) en een groter aantal spuitdoppen (dubbel - dopafstand 25 cm in plaats van 50 cm) veel 
minder drift geeft dan de standaard spuitboom (39). De verlaagde spuitboom met dubbele 
doppen werd in 2003 erkend als driftreducerende maatregel (20 en 126). Uit onderzoek blijkt 
dat ook de keuze van de spuitdop een belangrijke invloed heeft op de verdeling van het 
spuitmiddel op het gewas. De techniek wordt in Vlaanderen in de vollegrondsgroenteteelt 
weinig tot niet toegepast. 
 
Knelpunten 
 
De techniek vraagt wat meer arbeid omdat de spuitbomen moeten aangepast worden. 
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8.6. Precisielandbouw: individueel afsluitbare spuitdoppen 
 
Omschrijving 
 
Een spuitboom zou naar de toekomst toe kunnen uitgerust worden met individueel afsluitbare 
doppen die via pulsbreedtemodulatie (een methode om op een digitale manier het vermogen 
te regelen of data te versturen) een regelbaar debiet kunnen afgeven. Dit principe opent ruime 
toekomstperspectieven voor precisielandbouw in het algemeen en voor plaatsspecifieke on-
kruidbestrijding in het bijzonder.  
 
Teelten 
 
Deze methode is in de toekomst in principe toepasbaar op alle openluchtgroentegewassen. 
 
Toelichting 
 
Wanneer in de toekomst ook de optische sensortechnologie ver genoeg zal ontwikkeld zijn en 
men onkruiden met voldoende zekerheid optisch kan onderscheiden van het cultuurgewas, 
dan kunnen de optische sensoren gekoppeld worden aan elektrisch afsluitbare spuitdoppen via 
een PC en de nodige programmatuur. Een plaatsspecifieke onkruidbestrijding met drastische 
vermindering van de verspoten hoeveelheid spuitvloeistof is dan niet meer veraf (122). 
 
Knelpunten 
 
Deze techniek zit nog in het begin van de onderzoeksfase, maar is veelbelovend voor de toe-
komst. De techniek zal echter een investering vergen voor de aankoop van de gepaste machi-
nes. 
 

8.7.  pH aanpassen van de spuitvloeistof 
 
Omschrijving 
 
De werking van sommige gewasbeschermingsmiddelen is sterk afhankelijk van de pH van de 
spuitvloeistof. Door de pH optimaal aan de spuitmiddelen aan te passen kan een maximale 
efficiëntie gerealiseerd worden en kan door aanpassing van de vereiste dosis een besparing 
gerealiseerd worden (105). 
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Er zijn al verschillende conditioneer op de markt die een optimale pH kunnen waarborgen, 
maar in de praktijk wordt er weinig rekening mee gehouden. 
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Knelpunten 
 
Er is nog te weinig kennis en informatie over de optimale pH van spuitvloeistoffen. Een min-
der belangrijk knelpunt is dat een pH meter dient aangeschaft en dat men er moet leren mee 
werken.  

8.8. Gebruik additieven voor spuitvloeistof 
 
Omschrijving 
 
De fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen doen er alles aan om de werking van hun 
middelen onder alle omstandigheden bedrijfszeker te maken. De formulering van een middel 
combineert daarom de actieve stof met hechter, uitvloeiers en emulgatoren, die ervoor moeten 
zorgen dat het middel goed verdeeld op het bladoppervlak terechtkomt en optimaal werkt. 
Soms is het niet mogelijk een optimale formulering te maken. In dat geval adviseert de fabri-
kant de toevoeging van een extra hulpstof,vaak een uitvloeier. Het doel van deze additieven 
kan zijn een betere indringing in het blad, een langere mogelijkheid tot opname of een verbe-
tering van regenvastheid (36).  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Er zijn verschillende categorieën van bijmiddelen of uitvloeiers: minerale en plantaardige 
oliën, oppervlakteactieve stoffen, zouten. De toevoeging van olie aan een gewasbescher-
mingsmiddel zorgt voor een betere bevochtiging van het blad. Oliën verbeteren daarnaast ook 
de hechting van het middel aan, en de indringing in het blad. Uitvloeiers verlagen de opper-
vlaktespanning van spuitdruppels. De oppervlaktespanning van sommige formuleringen van 
gewasbeschermingsmiddelen zorgt voor onvoldoende verspreiding van het middel over het 
blad. De druppels blijven liggen en rollen bij steile bladstand en bij een wasachtig of harig 
bladoppervlak makkelijk van het blad af. Uitvloeiers gaan dit tegen. De druppels vormen een 
vliesje over het blad en de opname verbetert. Zouten worden toegevoegd aan de spuitvloeistof 
om de hardheid van het water te verlagen (121).  
 
De toegevoegde waarde van additieven hangt sterk af van de teelt, van de soort toepassing 
(herbiciden, fungiciden, insecticiden), van de werkzaamheid van het pesticide op een bepaal-
de ziekte of plaag, van de soort formulering en van de soort plaag.  
 
In kolen worden zeer frequent additieven toegepast. De kolen hebben ook een waslaag waar-
op druppels zeer moeilijk uitvloeien en waarbij een uitvloeier dus aangewezen is. In prei kun-
nen uitvloeiers zowel een positieve als negatieve werking hebben. Van roest werd er bijvoor-
beeld al een duidelijk betere werking bekomen door toepassing van een uitvloeier, terwijl 
dezelfde uitvloeier voor de papiervlekkenziekte geen additionele werking had tot zelfs een 
negatieve werking. Voor de tripsbestrijding in prei werden er reeds diverse toevoegingen uit-
getest (oliën, suikerige oplossingen,…) om de werkingsgraad van sommige middelen te ver-
hogen, maar meestal werd er weinig toegevoegde waarde bekomen (proefervaring PCG). 
Hierbij dient wel vermeld te worden dat de toegevoegde waarde van een additief moeilijk aan 
te tonen is indien het insecticide of fungicide reeds een werking heeft van om en bij de 100%. 
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Verder worden uitvloeiers toegepast in wortelen bij de onkruidbestrijding. Bij bepaalde herbi-
ciden is het daarentegen ten stelligste af te raden om uitvloeiers of oliën toe te voegen wegens 
gevaar voor fytotoxiciteit.  
 
Ook de formulering speelt een grote rol. Over het algemeen worden uitvloeiers eerder ingezet 
bij een WG formulering1. De toevoeging aan een EW formulering2 kan fytotoxiciteit tot ge-
volg hebben (bijvoorbeeld in de kolenteelt). 
 
Knelpunten 
 
Daar additieven dezelfde erkenningspocedure moeten doorlopen als pesticiden (per teelt), 
raken veel additieven van de markt. Oliën zijn meestal aardoliederivaten, waardoor ze in het 
verleden vanuit milieuoogpunt sterk onder druk kwamen te staan. Hierdoor is er momenteel 
een evolutie naar oliën van natuurlijke oorsprong (op basis van koolzaadolie).  
 

8.9. Onderhoud spuittoestel 
 
Omschrijving 
 
Een goede werking van alle essentiële onderdelen van het spuittoestel is erg belangrijk en kan 
al een forse reductie in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen betekenen.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Door de overheid is een driejaarlijkse verplichte keuring ingevoerd voor veld- en boomgaard-
spuiten en een vrijwillige keuring voor lansspuiten. Deze regeling heeft tot doel de spuittoe-
stellen aan een periodieke controle te onderwerpen teneinde de gebruiks- en onderhoudstoe-
stand stelselmatig te verbeteren.  
 
Knelpunten 
 
Het belangrijkste nadeel van de Belgische keuringsstructuur is het feit dat de landbouwer zelf 
verantwoordelijk is voor de herstelling van eventuele defecten. Dit betekent dat niet alle toe-
stellen volledig in orde zijn als ze de keuringslocatie verlaten en dat de landbouwer nog eens 
een aantal uren moet vrijmaken voor de herstelling en herkeuring (37, 132). 
 
Referenties 
 
20, 25, 27, 35, 36, 37, 39, 45, 103, 105, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 126, 132 
 

                                                 
1 GW-formulering: wateroplosbare gel 
2 EW-formulering: emulsie in water formulering 
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9. Aanleggen teeltvrije of spuitvrije zone tegen drift 
 
Omschrijving 
 
Het instellen van spuitvrije of teeltvrije zones heeft als doel de omgeving te beschermen tegen 
verontreiniging door spuitnevels. Emissie via spuitnevels veroorzaakt immers tal van onge-
wenste neveneffecten zoals fytotoxiciteit op naburige teelten en wilde flora, toxische effecten 
op niet-doelorganismen, verontreiniging oppervlaktewater,… Via aanleg van bufferzones, al 
dan niet beteeld, wil men deze effecten minimaliseren. 
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Vanuit milieuoogpunt is deze maatregel zeer effectief. Onderzoek wees uit dat een behande-
ling tot aan de perceelsgrens een negatieve invloed uitoefent op de bodem- en watermicro-
organismen in en langs sloten van percelen. De verstorende invloed kan uitgaan door recht-
streeks te spuiten in de sloot, door drift of door uitloging van de middelen via de bodem of via 
drainage (122). Via een teeltvrije zone kan deze negatieve invloed sterk ingeperkt worden. 
Voor de teler betekent een dergelijke maatregel echter een verlies van grond en productie, 
zeker in gebieden met veel sloten.  
 
Het aanleggen van een beschermingsstrook langs een perceel kadert in een systeem van per-
ceelsrandenbeheer en kan hierdoor deels vergoed worden door de overheid via het sluiten van 
een beheersovereenkomst ‘perceelsrandenbeheer’. Het perceelsrandenbeheer is erop gericht 
de ecologische kwaliteit van de perceelsranden te verbeteren en de oppervlakkige afspoeling 
van voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen naar de waterloop tegen te gaan. Hieronder val-
len zes beheerspakketten waarin een aantal maatregelen beschreven staan waartoe een land-
bouwer zich verbindt gedurende een periode van vijf jaar. Eén van deze regels is dat het ge-
bruik van bestrijdingsmiddelen verboden is op deze perceelsranden. De beschermingsstrook 
moet steeds minstens vijf meter en maximum tien meter breed zijn (behalve langs holle we-
gen: minstens drie meter). 
 
De te respecteren afstand tot de perceelsgrens is afhankelijk van het type gewas, de kwets-
baarheid van het gebied, het bodemtype, het gebruikte gewasbeschermingsmiddel, de gehan-
teerde spuitdruk en spuitdoppen,… In België zijn de bufferzones vastgelegd op 2,5, 10, 20, 30 
m volgens het risico van elk gewasbeschermingsmiddel voor de waterorganismen (deze buf-
ferzones zijn vermeld op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen). Onder alle omstan-
digheden moet een niet behandelde zone van minimum 1 m in acht genomen worden ten op-
zichte van oppervlakken die niet moeten behandeld worden. Deze teeltvrije zones kunnen 
braak worden gelaten. Het is echter beter ze te betelen met bijvoorbeeld gras- en klavermeng-
sels. Niet alleen draagt dit bij tot de verfraaiing van het landschap, het draagt ook bij tot na-
tuurbeheer. In zo een strook kunnen kleine zoogdieren en insecten beschutting en voedsel 
vinden. Een dergelijke strook vormt tevens een natuurlijke buffer tegen onkruid die vanaf de 
akkerrand of berm het land binnenkomt (31). Ook kunnen hagen geplant worden die eveneens 
een bijdrage leveren tot de driftreductie. 
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Indien er in de teeltvrije zone een vanggewas gezaaid wordt mag de teeltvrije strook minder 
breed zijn om toch eenzelfde driftreductie te verkrijgen. Het vanggewas zorgt dan voor een 
verdere reductie van de drift naar het oppervlaktewater. Hoe hoger het vanggewas ten opzich-
te van het bespoten gewas, hoe hoger de driftreductie (102). Het vanggewas moet echter mi-
nimaal even hoog zijn als de hoogte van de spuitboom (130). 
 
Knelpunten 
 
Bij het aanleggen van een teeltvrije zone is er verlies aan beteelbare grond en dus ook aan 
productie. 
 
Referenties 
 
31, 102, 122, 130 
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II. NUTRIENTEN 
 
De reductiemogelijkheden inzake nutriënten en meststoffen zijn ingedeeld in twee categorie-
ën. Eerst worden technieken besproken die kaderen in een strategie van geleide bemesting. 
Door een weloverwogen meststofkeuze en bemestingstechniek en –dosis kan accurater be-
mest worden volgens de behoeften van het gewas en kan in sommige gevallen bespaard wor-
den op de toegediende hoeveelheid nutriënten. In tweede instantie worden teeltplangerichte en 
teelttechnische maatregelen besproken die niet zozeer ingrijpen in de bemesting zelf, maar die 
de verliezen door nitraatuitspoeling trachten te minimaliseren. 
 
Net zoals bij de reductiemogelijkheden rond gewasbescherming zijn verschillende van de hier 
beschreven technieken reeds voor een groot stuk ingeburgerd in de praktijk of worden be-
schreven in de code van goede landbouwpraktijken voor bemesting of vormen een verplicht 
onderdeel van bepaalde lastenboeken voor milieuvriendelijke teelt.  
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GELEIDE BEMESTING 
 
Het doel van geleide bemesting is om een maximale opbrengst en kwaliteit te realiseren met 
een zo nauwkeurig mogelijk op de gewasbehoefte afgestemd aanbod van nutriënten, waarbij 
de benutting van de nutriënten zo hoog mogelijk is en de verliezen zo laag mogelijk (69,112). 
Er moet hiervoor dus scherper gestuurd worden in de bemesting, waardoor het risico toeneemt 
dat er een keer te weinig bemest zal worden. Om dit risico zo klein mogelijk te maken zijn 
diverse systemen ontwikkeld als hulpmiddel om beredeneerde keuzes te maken rond nutriën-
tenaanvoer. De ‘geleide bemesting’ vormt een bundeling van deze kennis en technieken. Bij 
deze groep maatregelen gebeurt de toediening van stikstof steeds via een in ruimte en/of tijd 
gedifferentieerde bemesting. Dit omvat de toepassing van bijmestsystemen, het gebruik van 
minder uitspoelingsgevoelige meststoffen en een betere plaatsing van de meststof (o.a. rijen-
bemesting) (5). 

1. Geleide bemesting in ruimte 

1.1. Rijen- en bandbemesting 
 
Omschrijving 
 
De doelstelling van rijen- en bandbemesting is de benutting van meststof te verbeteren door 
de meststof dichter bij de wortels van de plant te brengen. Bij rijenbemesting wordt de mest-
stof meestal met behulp van een injector naast de plantenrij in de bodem gebracht (79). Bij 
bandbemesting wordt de meststof enkel gelijkmatig en oppervlakkig ingewerkt waar er ge-
plant wordt (79). Door gebruik te maken van rijen- of bandbemesting wordt de uitspoeling 
van mobiele elementen zoals stikstof beperkt en worden minder mobiele elementen zoals fos-
faat, vlugger door de jonge plant opgenomen. Bij rijenbemesting wordt enkel in de rij bemest 
en niet breed opengespreid over het gehele gewas. Op die manier wordt er per hectare minder 
meststof gebruikt (in bruto cijfers) dan bij breedwerpige bemesting. 
 
Teelten 
 
Rijen- of bandbemesting is in meerdere vollegrondsgroenteteelten zoals prei, vroege bloem-
kool (broccoli), plukspinazie, kropsla en andijvie toepasbaar. Uiteraard is het noodzakelijk dat 
het gewas in rijen staat om deze techniek te kunnen toepassen.  
 
Toelichting 
 
Rijenbemesting is het meest effectief bij zwak wortelende gewassen, bij slechte bodemstruc-
tuur, op stikstofarme gronden, bij koude tijdens de start van de groei en bij gewassen die op 
ruime afstand worden geteeld. Ook bij combinaties van deze factoren zal rijenbemesting het 
meeste nut vertonen. Meestal wordt rijenbemesting toegepast in combinatie met een slow re-
lease meststof. Rijen- of bandbemesting wordt meest toegepast bij stikstofbemesting. Wegens 
de ruime voorraden van onze gronden aan fosfaat is fosfaatbemesting dan ook minder belang-
rijk in onze regio’s. Een uitzondering hierop zijn groentegewassen met een slecht ontwikkeld 
wortelstelsel die geteeld worden op een grond met een tekort aan fosfaat. Fosfaat dient dan 
vooral voor een vlotte start en een voldoende wortelontwikkeling. Vooral bij vroege voor-
jaarsteelten kan een gerichte en snelwerkende fosfaatbemesting gegeven worden.  
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Ondermeer in prei worden er goede resultaten geboekt met rijenbemesting en is er een reduc-
tie in het gebruik van meststoffen (80). Uit onderzoek (62, 77) is gebleken dat een combinatie 
van band- en rijenbemesting de beste techniek is om vroege bloemkolen te bemesten (vroeg in 
het voorjaar is er zeer weinig stikstof aanwezig in de bodem). Een deel werd uitgevoerd in 
bandbemesting om het tekort op te vangen indien het mineraal stikstofgehalte van de bodem 
zeer laag is. Ook bij plukspinazie (spinazie voor de industrie staat veel te dicht), kropsla en 
andijvie zijn goede resultaten bereikt met rijenbemesting en een slow release meststof (19, 70, 
78).  
 
Minder goed oplosbare meststoffen worden best ingewerkt terwijl dit bij goed oplosbare 
meststoffen minder noodzakelijk is. Het toedienen van snelwerkende meststoffen via deze 
vorm van bemesting biedt enkel perspectief bij gewassen met een hoge stikstofbehoefte in een 
relatief korte periode en bij een ruime rijafstand. Er kan dan gewerkt worden met een lage gift 
doordat de stikstof beter benut wordt.  
 
Een langzaam werkende meststof toegediend via rijenbemesting zal een besparing geven bij 
gewassen die het gehele groeiseizoen behoefte hebben aan stikstof. Dit komt doordat de plan-
ten de stikstof gemakkelijker kunnen opnemen en er dus minder uitspoeling optreedt (planten 
nemen ammonium op in plaats van nitraat). Ook rijen- of bandbemesting met organische mest 
(meer bepaald drijfmest) is mogelijk. Hierbij wordt de meststof echter midden tussen de rijen 
toegepast om wortelbeschadiging te voorkomen. De meststof verspreidt zich meestal vanzelf 
hoewel het in sommige gevallen nuttig kan zijn om de drijfmest via mechanische bewerking 
van de grond dichter bij de planten te brengen.  
 
De Cultanmethode1 is een methode waarbij de stikstofmeststof in combinatie met een nitrifi-
catieremmer wordt toegediend langs de rij bij het planten of enkele weken na planten. Er is 
echter wel een redelijk grote concentratie van het product nodig voor een goede werking. De 
besparing gebeurt doordat men een extra buffer kan weglaten die anders wordt toegediend om 
het risico op een tekort aan stikstof te beperken. Ook Entec is een recente ontwikkeling (zie 
pagina 82 voor Entec en pagina 83 voor Cultan). Zowel Cultan als Entec in rijen toegediend 
zorgen ervoor dat de N-opname gebeurt via ammonium in plaats van nitraat. Voordeel is dat 
ammonium minder snel uitspoelt dan nitraat. 
 
Knelpunten 
 
Een nadeel van rijenbemesting is dat de weggroei van het gewas soms minder goed is. De 
meststoffen worden immers enkele centimeters naast de wortels geïnjecteerd. De wortels 
moeten dus eerst groeien alvorens ze kunnen gebruik maken van de meststof. Een mogelijke 
oplossing hiervoor is gebruik maken van een vloeibare meststof na het planten. Zeker als het 
gaat om prei geplant in ponsgaten dient er onmiddellijk na het planten te worden aangegoten 
(65). Ook kan men een deel van de gift onder vorm van bandbemesting toedienen. De plant 
heeft dan een kleine hoeveelheid stikstof direct ter beschikking (75).  
 
Bij het toedienen van grote hoeveelheden drijfmest via rijenbemesting kunnen er problemen 
ontstaan doordat er een deel terug uitvloeit naar het oppervlak. Verder kan er ook versmering 
van de grond optreden door het gebruik van een injector. Een ander nadeel is dat de stikstof 
niet homogeen over de grond verdeeld wordt, waardoor het nemen van een representatief 

                                                 
1 CULTAN-methode: Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition. 
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grondmonster voor bijbemesting niet mogelijk is. Er is ook kans op bladverbranding bij bij-
bemesting tijdens de groei.  
 
Compost en vaste dierlijke mest zijn minder geschikt voor rijen- of bandbemesting omdat 
deze meestal toegediend worden om de organische stof in de bodem aan te vullen en het be-
langrijk is dat dit uniform over de gehele bouwvoor gebeurt. Het is ook minder evident om 
deze producten in een smalle strook langs de rij aan te brengen. 
  

1.2. Plantgatbemesting 
 
Omschrijving 
 
Bij deze vorm van bemesten wordt een kleine hoeveelheid meststof samen met het zaad in het 
plantgat aangebracht met de bedoeling de jonge plant te helpen weggroeien. De jonge wortels 
vinden in de nabijheid nutriënten en de opname zal hierdoor vergemakkelijken. Doorgaans 
kunnen geen grote hoeveelheden meststof meegegeven worden wegens het risico op zout-
schade. Dit is ook niet nodig aangezien de wortels na verloop van tijd ook nutriënten die ver-
der van de plant in de bodem zitten kunnen opnemen. Vooral bij minder mobiele elementen 
kan de plantgatbemesting een voordeel bieden. Een bijkomend voordeel is dat er slechts één 
werkgang nodig is voor het zaaien en bemesten.  
 
Teelten 
 
Vooral in de preiteelt waar geplant wordt met ponsgaten kan deze techniek gebruikt worden.  
 
Toelichting 
 
Praktisch mag er vanuit gegaan worden dat telers de voorkeur geven aan rijen- en bandbemes-
ting ten opzichte van plantgatbemesting, wegens de reeds ontwikkelde machines voor rijen- 
en bandbemesting en de rijafstand. In de preiteelt wordt plantgatbemesting met ammoniumpo-
lysulfaat toegepast indien er in ponsgaten geplant wordt. 
 
Knelpunten 
 
Er is risico op zoutschade bij te grote hoeveelheid meststof 

1.3. Stikstofbemesting via bladbemesting 
 
Omschrijving 
 
Bladbemesting kan toegepast worden wanneer een correctie van een nutriëntentekort niet kan 
opgevangen worden door toediening van mest via de grond of de wortel. De nutriëntenoplos-
sing wordt direct op het blad gespoten en wordt opgenomen via de celwanden in het blad. 
Door stikstof aan te voeren via bladbemesting, kan gestart worden met een lagere startbemes-
ting omdat correctie achteraf nog mogelijk is via de bladbemesting. Dit maakt de techniek 
heel interessant voor telers. Het perspectief van bladmeststoffen als basisbemesting is nog 
onduidelijk. 
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Teelten 
 
In theorie is bladbemesting op alle groenteteelten toepasbaar maar soms zal door de waslaag 
van het blad de opname van de nutriëntenoplossing bemoeilijkt worden (bepaalde koolsoor-
ten).  
 
Toelichting 
 
Bladmeststoffen bestaan voor allerlei verschillende nutriënten waaronder sporenelementen 
(borium), kalk, ureum e.d. In het kader van een reductiestrategie voor de milieubelasting van 
nutriënten wordt hier enkel de bladbemesting met stikstof (en eventueel P en K) beschouwd, 
aangezien de milieubelasting van de overige nutriënten van een veel kleinere grootteorde is. 
 
Bladbemesting wordt in de praktijk vrij algemeen toegepast in de groenteteelt, maar dan 
vooral voor de toediening van sporenelementen, vaak in combinatie met een gewasbescher-
mingsmiddel. Bladbemesting met stikstof (ureum) wordt ook soms uitgevoerd. Allerhande 
bladvoedingen (zeewier, zuren,…) worden tegenwoordig toegepast. Dikwijls gebeurt dit on-
der impuls van de handel.  
 
Knelpunten 
 
Bij de toepassing van bladbemesting is voorzichtigheid noodzakelijk. De nadelen van blad-
bemesting zijn tweevoudig. Indien er een grote hoeveelheid meststof wordt toegediend via 
een bespuiting van het blad, zal een groot gedeelte van de meststof afspoelen en het gewas 
bereiken via de bodem. Een nadeel hiervan is het feit dat er dan uitspoeling en ammoniakver-
vluchtiging (indien de stikstof wordt toegediend onder vorm van ureum) kan optreden. Een 
ander nadeel is dat de waslaag kan aangetast worden waardoor planten gevoeliger worden 
voor ziekte. Vooral bij prei komt dit soms voor.  

1.4. Fertigatie 
 
Omschrijving 
 
Fertigatie is de gecombineerde en gelijktijdige toediening van meststoffen en water. Hierbij 
worden er aan het irrigatiewater vloeibare meststoffen toegevoegd. De irrigatie gebeurt onder 
de vorm van druppelirrigatie via slangen. 
 
Teelten 
 
De meeste openluchtteelten. 
 
Toelichting 
 
Bij fertigatie worden de slangen gelijktijdig met het uitplanten van het gewas ondiep langs de 
planten gelegd, met de gleufvormige opening naar de zijkant. Bij volleveldsirrigatie kan de 
homogeniteit van het gewas verbeteren (ijsbergsla, spinazie, kool en prei) en kunnen met 
minder meststoffen dezelfde opbrengsten verkregen worden. Een bijkomende vereiste om 
deze techniek toe te passen bestaat erin dat de opnamepatronen van de gewassen moeten ge-
kend zijn om een fijnafstemming van de gift mogelijk te maken. Bij druppelfertigatie van 
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broccoli zit de winst naast de efficiëntere benutting van water (dat zouter kan zijn dan bij be-
regening) en stikstof, vooral in een gelijkmatige schermontwikkeling. De winst is groter in 
drogere jaren dan in nattere jaren.  
 
Het voordeel van fertigatie bij kool is dat de waslaag van de kool intact blijft. Echt financieel 
voordeel voor de kool valt er pas te halen als drijfmest gebruikt kan worden als meststof. Het 
scheiden van drijfmest in een vloeibare en vaste fase is echter nog een duur proces. 
 
Knelpunten 
 
Fertigatie bij de teelt van openluchtgroenten wordt in Vlaanderen weinig toegepast. Deze 
techniek is duur. De meeropbrengst en de daling van benodigde meststoffen en benodigde 
watergift wegen niet op tegen de kosten. Ook hangt het resultaat dat bekomen wordt met fer-
tigatie af van de bodemvruchtbaarheid, de uitgangstoestand van het perceel en de temperatuur 
en neerslag gedurende het seizoen. In rijke gronden en bij een goede gespreide regenval biedt 
fertigatie geen voordeel. Bij een lage bodemvruchtbaarheid en bij droogte zal fertigatie wel 
positieve resultaten bieden aangezien het water en de mineralen efficiënter opgenomen wor-
den (ze worden naar de plant toe gebracht). Verder wordt nog eens benadrukt dat een goede 
kennis van het gewas en de grond noodzakelijk is om met fertigatie gunstige resultaten te 
boeken.  

1.5. Precisiebemesting 
 
Omschrijving 
 
Diverse onderzoeken rond precisielandbouw in Nederland hebben aangetoond dat er ook on-
der Nederlandse omstandigheden grote verschillen in bodemkenmerken binnen percelen be-
staan. In dit kader is het nuttig om handelingen met betrekking tot bodem- en gewaswaarne-
mingen en toediening van meststoffen niet alleen aan percelen te koppelen, maar ook aan spe-
cifieke locaties binnen die percelen. Door gebruik te maken van de Global Positioning Syste-
men (GPS1) kunnen unieke coördinaten binnen een perceel vastgelegd worden. Sensorsyste-
men voor gewas en bodem die gebruik maken van deze coördinaatsystematiek zijn al in ont-
wikkeling of worden reeds beperkt toegepast. Verwerking van deze coördinaat-gebaseerde 
gegevens gebeurt veelal in een omgeving gekoppeld aan een Geografisch Informatie Systeem 
(GIS-module). Voor het toedienen van meststoffen is het mogelijk dat moderne strooiers aan-
gestuurd worden vanuit een electronische strooikaart. De vertaling van verschillende plaats-
specifieke bodem- en gewasinformatie tot een plaatsspecifiek bemestingsadvies vergt nog 
nader onderzoek. 
 
Deze vorm van bemesting is nog in de fundamentele onderzoeksfase en wordt nog niet in de 
praktijk toegepast. 
 
Teelten 
 
De meeste vollegrondsgroenten. 

 

 
                                                 
1 GPS: global positioning system 
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1.6. Puntbemesting 
 
Omschrijving 
 
Door lokale toediening van stikstof onder ammoniakale vorm wordt getracht om de stikstofef-
ficiëntie te verbeteren en de nitraatuitspoeling te verminderen.  
 
Teelten 
 
Bloemkool en broccoli. 
 
Toelichting 
 
Bij de bloemkool- en broccoliteelt stelt zich het probleem dat reeds vanaf de start van de teelt 
voldoende stikstof moet aanwezig zijn in de bodem om de teelt vlot te laten beginnen. Dit 
impliceert dat ruime giften van snel opneembare stikstof reeds vóór de teelt moeten gegeven 
worden. De stikstof die later door mineralisatie vrijkomt wordt minder benut.  
 
Met puntbemesting wil men de bodembuffer slechts in de nabijheid van de perspot voldoende 
hoog brengen om de plant ongestoord te laten beginnen groeien, zodat ze in een latere fase de 
stikstof uit mineralisatie kan benutten. Er kunnen verschillende technieken gebruikt worden: 
het meegeven van een hoeveelheid stikstof op de perspotten net voor het planten, stikstof do-
seren plant per plant tijdens het planten zelf (de eigenlijke puntbemesting), inzet van specifie-
ke startmeststoffen.  
 
In de proefcentra zijn hier al een beperkt aantal onderzoeken naar gebeurd. Meestal zijn er 
geen conclusies uit de proeven te trekken doordat er teveel uitval of verbranding van de plan-
ten was (43). 
 
Referenties 
 
19, 43, 62, 65, 70, 75, 77, 78, 79, 80 
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2. Geleide bemesting in de tijd via adviessystemen 
 
Via stikstofbijmestsystemen kan het aanbod aan stikstof in de verschillende stadia van de teelt 
beter afgestemd worden op de vraag, door de stikstofgift te verdelen en gericht bij te bemes-
ten. De beslissing omtrent het juiste tijdstip en de juiste bemestingsdosis bij een bijbemesting 
is meestal gebaseerd op een grondonderzoek of een gewasonderzoek. In de onbedekte teelt is 
het nemen van bodem- of plantenmonsters op geregelde tijdstippen als basis om de meststof-
gift te berekenen een standaardpraktijk. Telers die telen volgens het lastenboek van EUREP-
GAP zijn verplicht jaarlijks een grondstaal te nemen. Het uiteindelijke advies wordt bepaald 
via speciale rekenmodellen om de resultaten van de staalanalyses te koppelen aan een juist 
bemestingsadvies. Verschillende instanties (veilingen, Bodemkundige Dienst, voorlichting, 
…) kunnen geraadpleegd worden om een advies op te stellen op basis van de resultaten van 
het staal.  
 
Via beredeneerde bemesting is het mogelijk de meststofgift zoveel mogelijk af te stemmen op 
de nutriëntenbehoefte van het gewas en wordt de voorraad aan makkelijk uitspoelbare ele-
menten in de bodem op een zo laag mogelijk niveau gehouden. De meststofgift is in zo’n ge-
vallen meestal gebaseerd op een berekening van de beschikbare stikstof voor het gewas vlak 
voor de teelt. De stikstofgift wordt dan bepaald als het verschil tussen de behoefte en de be-
schikbare hoeveelheid. De berekende gift is in veel gevallen lager dan de standaardadviezen, 
waardoor dus een reductie bekomen wordt. 
 

2.1. Stikstofbijmestsysteem: NBS-systeem (stikstofbijmestsysteem) 
 
Omschrijving 
 
Voor een zo goed mogelijke N-benutting door de gewassen is het belangrijk dat gewassen op 
het juiste moment de juiste hoeveelheid stikstof krijgen toegediend. Eén grote gift aan het 
begin van het groeiseizoen vergroot de kans op uitspoeling, zeker als die relatief hoge hoe-
veelheden minerale stikstof bevat. Een nauwkeurigere manier is dus om gedurende het groei-
seizoen de N-voorraad in de bodem te meten en aan de hand daarvan de bemesting eventueel 
aan te passen.  
Bij het NBS-systeem zijn de bijmestgiften gebaseerd op voorafgaande en tussentijdse bodem-
bemonsteringen en stikstofanalyse tijdens het groeiseizoen. De beschikbare minerale bodem-
stikstof (nitraat-N en afhankelijk van de bepalingsmethode wel/niet ammonium-N) wordt tij-
dens de teelt één of meerdere malen bepaald en vormt de basis voor het adviseren van een N-
bijbemesting tot een streefwaarde die overeenkomt met de N-behoefte tot de volgende analyse 
of de oogst. De stikstofopnamecurve en de bewortelingsdiepte van het gewas moeten bekend 
zijn. Afhankelijk van het type NBS-systeem wordt wel of niet rekening gehouden met de ver-
wachtte mineralisatie. In de meest geavanceerde vorm ziet NBS er als volgt uit: 
 
N-bijbemesting =  

   de N-opname door het gewas in de nog resterende groeiperiode of tot het volgende 
   moment van bemonsteren  
- de hoeveelheid Nmin in de grond bij de tussentijdse bemonstering  
- de verwachte hoeveelheid stikstof die in de komende periode door mineralisatie  
   beschikbaar komt 
+ een buffervoorraad (voorzien om het gewas de dagelijkse stikstofbehoefte te kunnen 
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   geven en om onzekerheden over de extra verliezen en onzekerheden in de stikstof 
   opname te kunnen opvangen.  

 
Er is een buffervoorraad in de grond nodig om het gewas te voorzien in de dagelijkse stikstof-
behoefte, maar ook om onzekerheden over extra verliezen en onzekerheden in de N-opname 
te kunnen opvangen. Extra verliezen kunnen optreden door uitspoeling. Ook onzekerheden 
over het tijdstip van oogsten en daarmee onzekerheid over de N-opnameperiode van een ge-
was worden vertaald in de hoogte van de buffer. De hoogte van de buffer is gewasafhankelijk 
en afhankelijk van de periode van het jaar of de teeltwijze. Bij groenten die in volle groei ge-
oogst worden, is deze buffer ten minste de hoeveelheid stikstof in de grond bij de oogst bij 
optimale N-bemesting. 
 
Teelten 
 
Deze vorm van bemesten is toepasbaar op alle openluchtgroenteteelten. Het is vooral zinvol 
in drie omstandigheden: op sterk mineraliserende gronden (humeuze gronden of percelen 
waarop in het recente verleden veel dierlijke mest is aangewend), wanneer een basisgift van 
dierlijke mest is toegediend en/of na het onderwerken van gewasresten van een voorafgaande 
teelt in hetzelfde jaar. Bij teelten met een verhoogde kans op stikstofuitspoeling (grofzandige 
percelen en teelt in de herfst) kan dit systeem gebruikt worden om het probleem gedeeltelijk 
op te lossen. Ook bij teelten waar nauwkeurig moet bemest worden omwille van de kwaliteit 
(beperking ziektegevoeligheid, nitraatgehalte in het product,…) kan het NBS-systeem van 
belang zijn. 
 
Toelichting 
 
Via dit systeem leert de tuinder eveneens zijn grond beter kennen inzake mineralisatie en uit-
spoelingsgevoeligheid. Het stikstofbijmestsysteem (NBS) is afgeleid uit het KNS (Kulturbe-
gleitendes Nmin-Sollwerte)-systeem (98) dat in Duitsland is ontwikkeld voor vollegronds-
groenten. Het is dan ook het door de proefcentra in de sector vollegrondsgroenteteelt meest 
gebruikte systeem om bemestingsadviezen te geven. Recent werd de mogelijkheid geboden 
om dit systeem te koppelen met Ndicea (zie pagina 80). 
 
Knelpunten 
 
Mogelijke nadelen van het stikstofbijmestsysteem zijn de extra kosten voor bemonstering en 
analyse (dit is echter beperkt, vb. PCG: 3 euro per staal), de extra arbeid voor het nemen van 
de monsters, de bijbemestingen en de - meestal zeer beperkte - gewasschade die kan optreden 
door stikstofbemesting tijdens de teelt (bladverbranding/bladbreuk). Verder is er toch wel wat 
kennis vereist van de telers, bijvoorbeeld het feit dat een extra staal moet genomen worden bij 
hevige regenval of langdurige droogte is door sommigen niet geweten. Deze nadelen wegen 
echter niet op tegen de praktische voordelen die het NBS-systeem biedt.  

2.2. Perceelsgericht advies voor de basisbemesting (Nmin-methode) 
 
Omschrijving 
 
Vóór het zaaien of planten wordt een Nmin-bepaling van de bodem uitgevoerd en daardoor 
kan de basisbemesting op maat uitgevoerd worden. De adviesbemesting is gebaseerd op de 
gemeten hoeveelheid minerale stikstof (nitraat en ammonium) en op een aantal perceelsspeci-
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fieke kenmerken die informatie geven over het stikstofleverend vermogen van de grond. De 
gift wordt vervolgens afgestemd op de opname en behoefte van het gewas en in sommige ge-
vallen ook op het ras of de bestemming van het product. Hierdoor kan ingespeeld worden op 
verschillen in stikstofbehoefte tussen percelen en jaren. 
 
Teelten 
 
Deze methode is toepasbaar op alle groenteteelten die in openlucht opgekweekt worden. 
 
Toelichting 
 
Afhankelijk van het gewas wordt geadviseerd om alle stikstof in één keer bij het zaaien of 
planten te geven of om een gefractioneerde bemesting toe te passen. Als alle stikstof in één 
keer wordt gegeven, moet men bij de start al een goede inschatting maken van de gewasbe-
hoefte en het stikstofleverend vermogen van de bodem. Dit is eveneens het geval voor situa-
ties waarbij men een van tevoren bepaald gedeelte van de bemesting niet bij de start, maar 
later tijdens het groeiseizoen als gedeelde bemesting inzet. Deze techniek wordt vooral ge-
bruikt in de akkerbouw. 
 
Knelpunten 
 
Indien er onvoorziene omstandigheden optreden, bijvoorbeeld hevige regenval of langdurige 
droogte, kan dit problemen geven aangezien er dan veel nutriënten wegspoelen of niet vrij-
komen en het gegeven bemestingsadvies mogelijks niet meer juist is.  

2.3. N-indexmethode  
 
Omschrijving 
 
Via deze methode, ontwikkeld door de Bodemkundige Dienst van België, kan een berede-
neerde basisbemesting (en eventuele bijbemestingen) berekend worden voor bijna alle open-
luchtteelten (40).  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenteteelten. 
 
Toelichting 
 
Na het ontwerpen van een bruikbare methode om in het voorjaar de minerale stikstofvoorraad 
in de bodem te meten, werden al snel significante correlaties vastgesteld tussen deze minerale 
N-voorraad en de optimale stikstofdosis voor een perceel. Deze optimale N-dosis werd be-
paald op proefvelden door aanleg van objecten met opklimmende N-bemestingen. Uit de 
proefveldresultaten kon echter opgemaakt worden dat vernoemde correlatie gevoelig verbe-
terde door een reeks andere factoren, die een invloed hebben op de N-beschikbaarheid in de 
bodem, in rekening te brengen. Door sommatie van al deze intrigerende factoren komt men 
uiteindelijk tot de N-index. De N-index is bijgevolg een berekende en beredeneerde maat van 
de stikstofbeschikbaarheid op een specifiek perceel voor een bepaald gewas. Op basis van 
deze N-index wordt dan het N-bemestingsadvies en eventueel ook een fractioneringsschema 
berekend. De N-index bestaat uit 18 factoren die in drie groepen kunnen ingedeeld worden. 
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Een eerste groep bestaat uit de bij staalname minerale stikstof in de bodem of reeds opgeno-
men door het gewas. In de tweede groep zijn de factoren opgenomen welke de stikstof begro-
ten die na de staalname beschikbaar gaat komen voor het gewas. Een derde groep bestaat uit 
de factoren die een negatieve invloed hebben op de N-beschikbaarheid.  
De algemene formule voor de berekening van het N-advies is van het type: 

 
N-advies (kg N/ha) = A – b* N-index 

 
Door jarenlang proefveldonderzoek en correlatieberekeningen tussen de N-index en de opti-
male N-dosis en gegevens uit de literatuur is voor ieder gewas de waarde van A en b bere-
kend. Hoewel het systeem in alle openluchtgroenteteelten bruikbaar is, wordt het niet heel 
veel toegepast in de praktijk. Het wordt vooral toegepast in de akkerbouw.  
 
Knelpunten 
 
Net zoals bij de Nmin-methode gaat men uit van een standaardjaar maar een echt ‘standaard-
jaar’ bestaat niet. Ieder jaar is anders en daardoor is het moeilijk om een heel precies advies te 
geven. 

2.4. Minerale stikstofbalans 
 
Omschrijving 
 
Door berekening van de stikstofbalans op bedrijfsniveau kan inzicht bekomen worden in de 
input- en outputstromen van nutriënten en kan er gestreefd worden naar een evenwicht tussen 
de input en de output.  
De input bestaat uit: 

• het mineraal N-relikwaat in het bodemprofiel na de winter 
• N-mineralisatie 
• N-depositie 
• Minerale N-bemesting 
• Organische N-bemesting 

De output bestaat uit: 
• N-behoefte van het gewas 
• Latent mineraal N-residu in het bodemprofiel 
• N-verliezen gedurende het groeiseizoen 

 
Teelten 
 
Alle groenteteelten. 

2.5. Bijbemesting op basis van stikstofvensters 
 
Omschrijving 
 
Het aangelegde venster is een deel van een perceel met een oplopende reeks van N-
bemestings-niveaus met verlaagde gift. Het venster geeft aan of een aanvullende N-bemesting 
nodig is.  
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Teelten 
 
Het stikstofvenstersysteem is toepasbaar in de volledige groenteteelt maar in de praktijk wordt 
deze methode niet toegepast. De aanleg van de vensters is te omslachtig. Bovendien blijkt de 
variabiliteit op een perceel zodanig groot te zijn dat het aanleggen van één venster niet vol-
staat. 
 
Toelichting 
 
Het grote voordeel van het gebruik van stikstofvensters is dat het specifiek is voor het betref-
fende gewas op het betreffende perceel bij de veld- en weersomstandigheden zoals ze zijn op 
dat moment. Praktisch geeft dit systeem problemen omdat het te omslachtig is om vlot toe te 
passen. Verder heeft de teler altijd verlies (op welk niveau bemesten (50% of 70 % of 80 %), 
risico voor opbrengst). 
 
Een recente ontwikkeling is het werken met omgekeerde stikstofvensters. Het perceel wordt 
bemest met een basisbemesting van circa 50 à 70 %. In de vensters worden N-trappen  aange-
legd die tot 100% gaan. Tijdens de groeiperiode wordt de ontwikkeling van het gewas verge-
leken met de ontwikkeling in de aangebrachte vensters. Als er teveel verschillen ontstaan (= 
als het venster tekent en de beschikbare N dus aan het opraken is) wordt er bijgestrooid. Als 
er dan een beperkte hoeveelheid bijgestrooid wordt, kan dit een aantal keren herhaald worden. 
Met dit principe wordt voorkomen dat de basisbemesting eigenlijk al te hoog is en wordt er op 
een verantwoorde manier minder bemest.  
 
Stikstofvensters kunnen een aanvulling betekenen bij het gebruik van andere systemen van 
geleide bemesting.  
 
Knelpunten 
 
Nadeel van het werken met stikstofvensters is dat bij veel neerslag en uitspoeling het verschil 
in beschikbare hoeveelheid stikstof tussen venster en de rest van het perceel nivelleert. Het 
venster geeft dan geen aanvullende informatie maar eerder een indicatie. Het aanleggen van 
de vensters is arbeidsintensief en geeft altijd een productieverlies. 

2.6. Bijbemesting op basis van nitraatanalyse van bladsteeltjes: NBS-gewas 
 
Omschrijving 
 
Bij dit systeem van geleide bemesting worden de bijmestgiften gebaseerd op bemonstering 
van het gewas i.p.v. de bodem. In het algemeen wordt met deze methoden het gehalte van een 
nutriënt in een deel van het gewas gemeten en wordt op basis daarvan besloten of een gift al 
dan niet nodig is. De hoogte van de gift zal in het algemeen worden afgestemd op het groei-
stadium van het gewas en het gehalte van het nutriënt.  
 
In deze techniek wordt een stikstofanalyse gedaan van de bladsteeltjes tijdens het groeisei-
zoen. De nitraathoeveelheid in de bladsteeltjes geeft een omschrijving van de stikstoftoestand 
van het betreffende gewas.  
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Teelten 
 
Dit systeem is uitgewerkt voor aardappelen, spruitkool,witloof, peen en enkele andere gewas-
sen. Het heeft vooral nut bij teelten waar grondmonsters geen zin hebben (vb. spruitkool, 
neemt alle stikstof op die beschikbaar is).  
 
Toelichting 
 
Deze techniek wordt in de praktijk nog niet toegepast.  
 
Knelpunten 
 
Een knelpunt, en ook reden waarom het systeem in de praktijk nog niet wordt toegepast, is dat 
het systeem en de analyses duur zijn. Een andere reden is dat bijsturing van de stikstofgift 
tijdens de teelt niet mogelijk is. Indien er dus een tekort aan stikstof optreedt, is het al te laat 
en kan men niet meer bijsturen. Verder is er ook een groot verschil in stikstofbehoefte tussen 
rassen (zeker bij spruitkool) en de evolutie onder rassen gaat ook zeer snel.  

2.7. Bijbemesting op basis van meting van bladkleur of gewasreflectie 
 
Omschrijving 
 
Dit geleid systeem baseert zijn bijmestgiften op de meting van de bladkleur of de gewasre-
flectie tijdens het groeiseizoen. Bladkleur of gewasreflectie vormen een goede indicator voor 
de stikstofstatus van een gewas (cfr. Cropscan).  
 
Teelten 
 
Deze methode is het meest toepasbaar op akkerbouwgewassen maar in de praktijk wordt het 
zelden gebruikt. In Nederland wordt deze methode wel gebruikt in de preiteelt. 
 
Toelichting 
 
Meting van de bladkleur met het oog of door gebruik te maken van een kleurenkaart, is eerder 
subjectief. Om deze reden werden hulpmiddelen ontwikkeld, met name: 
- Hydro-N-Tester, chlorofylmeter, SPAD-meter :  
Dit toestel meet de lichttransmissie door een blad die afhankelijk is van het chlorofylgehalte. 
Het chlorofylgehalte is hoog gecorreleerd met het stikstofgehalte, maar de relatie is ook van 
andere factoren afhankelijk. 
- Cropscan:  
De cropscan bestaat uit een dragende constructie met daarop een meetkop en een computer. 
De meetkop bevindt zich op circa twee meter hoogte boven het gewas en meet aan de boven-
kant het invallende licht en aan de onderkant het door het gewas gereflecteerde licht.  
- N-sensor van Hydro Agri International:  
Deze meter combineert bij het uitvoeren van de bemesting de detectie van de N-behoefte op 
basis van gewasreflectiemeting en de aansturing van de gewenste dosering van de kunstmest-
stof. Het systeem is duur in aankoop en nog niet volledig ontwikkeld en is dus ook nog niet 
geïntroduceerd in de praktijk. 
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Knelpunten 
 
Dit systeem is vrij duur en is nog niet volledig ontwikkeld, verder onderzoek is nodig om het 
in de praktijk toe te passen. 
 
Referenties 
 
40, 98 
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2.8. Ndicea 
 
Omschrijving 
 
Het computermodel Ndicea (Nitrogen Dynamics In Crop rotations in Ecological Agriculture) 
gaat uit van de meerjarige werking van het vrijkomen van stikstof door afbraak van organi-
sche stof (niet zoals de bestaande vuistregels die uitgaan van meestal eenjarige effecten, ter-
wijl dit toch meerdere jaren duurt). De planning gaat dus uitdrukkelijk over de opeenvolging 
van gewassen, ofwel over de vruchtwisseling.  
Op basis van bedrijfsvoering, de opbrengsten en het weersverloop over de jaren kan worden 
gereconstrueerd hoe de stikstofhuishouding in een bodem verloopt. De processen zijn dyna-
misch gemaakt door ze afhankelijk te maken van de wekelijkse veranderingen van tempera-
tuur, vocht en van de pH van de grond. Met het model wordt het mogelijk de meerjarige ef-
fecten van een bepaald management door te rekenen.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenteteelten. 
 
Toelichting 
 
Het model Ndicea bestaat uit de integratie van drie belangrijke onderdelen: de mineralisatie 
van stikstof op basis van de afbraak van de organische stof, een waterbalans en het daarmee 
verbonden stikstoftransport in de bodem, gewasgroei en de daarmee verbonden water- en 
stikstofopname door het gewas. De stikstof die uit de mineralisatie vrijkomt wordt verrekend 
met de opname door het gewas, de berekende stikstofuitspoeling en de berekende denitrifica-
tie. Dit geeft uiteindelijk het minerale stikstofgehalte van de grond als een belangrijke uit-
komst van het model en kan eveneens dienst doen als toets. In Nederland is het model uitge-
test in prei. Men stelt vast dat de weersomstandigheden toch een grote invloed hebben op de 
juistheid en dus de bruikbaarheid van het model (95). In België wordt dit model in de praktijk 
nog niet toegepast, in Nederland begint het wat in de praktijk door te dringen.  
 
Knelpunten 
 
In het model wordt uitgegaan van een ‘standaardjaar’. Als de weersomstandigheden afwijken 
van deze in het standaardjaar, zal de door het model gemaakte voorspelling niet juist zijn. Het 
goed werken van het model hangt ook af van de interesse en de inzet van de gebruiker. Het 
model zal de waarnemingen van de teler niet vervangen, maar het kan de teler toch een goede 
indicatie geven. 
 
Referenties 
 
40, 95, 98 
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3. Keuze meststof - Gebruik van slow-release meststoffen 
 
Omschrijving 
 
Slow release meststoffen zijn meststoffen die nutriënten bevatten in een vorm die de beschik-
baarheid voor plantopname en het gebruik vertraagt. Een variant hierop zijn de controlled-
release meststoffen. Dit zijn meststoffen die significant langer voor de plant aanwezig zijn 
dan bij een meststof waarvan de nutriënten gemiddeld snel beschikbaar zijn.  
 
Men kan een slow release meststof als volgt definiëren: ‘een meststof kan omschreven wor-
den als slow release als de nutriënt(en) die worden aangegeven als slow release, onder be-
paalde omstandigheden, waaronder een temperatuur van 25°C, aan de volgende drie criteria 
voldoen : 

• niet meer dan 15% komt vrij in 24 uur; 
• niet meer dan 75% komt vrij in 28 dagen; 
• minstens 75% komt vrij in de vermelde vrijkomingstijd.  

 
Er zijn zes principes te onderscheiden die zorgen voor een langzame afgifte van voedingsstof-
fen uit meststoffen:  

1. Lage oplosbaarheid van de meststof in de bodem; 
2. Langzame afbraak van de meststof door micro-organismen in de bodem (biodegrada-

tie); 
3. Coating van de meststof ; 
4. Opsluiten van de voedingsstoffen van een meststof in een matrix; 
5. Toevoeging van remstoffen van natuurlijke bodemprocessen aan de meststof; 
6. Gebruik van ionenwisselaars. 

 
De nutriënten komen geleidelijk beschikbaar, meestal over een periode van twee tot negen 
maanden. Weersinvloeden (temperatuur en neerslag) kunnen de werking echter beïnvloeden 
(maar dit is ook het geval bij gewone meststoffen). Ook de korrelgrootte, de hardheid van de 
korrel en de omhulling hebben een invloed op de snelheid van vrijkomen van de voedings-
stoffen. Sommige meststoffen hebben zowel snel als langzaam vrijkomende voedingstoffen in 
zich waardoor een startgift overbodig is. Ook de pH en andere bodemeigenschappen kunnen 
een invloed hebben op de vrijstelling van de nutriënten uit de meststof.  
 
Langzaam werkende meststoffen verminderen de toxiciteit die veroorzaakt wordt door hoge 
ionconcentraties als gevolg van de snelle oplossing van gangbare meststoffen. Hierdoor zijn 
ook grotere giften mogelijk in vergelijking met gangbare oplosbare meststoffen. De kostprijs 
van de slow release meststoffen is echter wel een stuk hoger. Deze meststoffen zijn voor alle 
groenteteelten in openlucht van toepassing. Vooral op gronden waar een strenge beperking 
heerst van stikstofbemesting kunnen slow release meststoffen een oplossing bieden omdat er 
minder stikstof verloren gaat naar het milieu. Wegens de hoge kostprijs zullen deze meststof-
fen ondanks de betere nutriëntenefficiëntie en het minimaliseren van ongewenste verliezen 
naar het milieu, bij gewassen met lage opbrengsten niet wijd verspreid gebruikt worden.  
 
Soms wordt de vrijstelling van de nutriënten beïnvloed door de temperatuur en neerslag waar-
door ze wisselvallig vrijkomen. Hierdoor kan er een te hoge of een te lage hoeveelheid stik-
stof vrij komen wat nadelig is voor de plant. Vooral gewassen met een snelle stikstofbehoefte 
(zoals sla) hebben geen voordeel bij het gebruik van slow release meststoffen tenzij er een 
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extra startgift wordt gegeven. Tijdens het seizoen kan ook nog weinig worden bijgestuurd 
omdat de gift al aan het begin van het groeiseizoen is gegeven. Eventueel zijn extra giften 
mogelijk maar daardoor gaat de arbeids- en de kostenbesparing verloren. Naar de invloed van 
weersomstandigheden is echter nog verder onderzoek nodig.  

3.1. Nitrificatieremmer (o.a. Entec) 
 
Omschrijving 
 
Entec meststoffen bestaan uit een stikstofmeststof in combinatie met een nitrificatieremmer. 
Nitrificatieremmers zijn stoffen die de bacteriële oxidatie van het ammonium-ion (NH+

4) in 
nitraat ( NO-

3) vertragen door gedurende een bepaalde periode de activiteiten van Nitrosomo-
nas-bacteriën, die zorgen voor de omzetting van ammonium naar nitraat, in de bodem te on-
derdrukken. Het nadeel van nitraat-stikstof is dat deze door zijn negatieve lading zeer slecht 
gebonden wordt aan het klei-humus-complex en veel gevoeliger is voor uitspoeling dan het 
positief geladen ammonium-stikstof. Het doel van het gebruik van nitrificatieremmers is dus 
om uitspoeling van nitraat te controleren door stikstof langer in de ammonium vorm (minder 
uitspoelingsgevoelig) te houden, denitrificatie van nitraat-N te voorkomen en de efficiëntie 
van gegeven stikstof te verhogen (17, 92). 
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenteteelten. 
 
Toelichting 
 
De gebruikte nitrificatieremmer in de ENTEC-meststoffen is DMPP (3,4 dimethylpyrazolfos-
faat). Nitrificatieremmers werken 6 tot 8 weken (afhankelijk van de temperatuur). Entec blijkt 
ook bij langere regenperiodes relatief uitspoelingszeker te zijn. De effectiviteit van de nitrifi-
catieremmer hangt af van het bodemtype, de temperatuur, de regenval, de pH-waarde, het 
stikstof bemestingsregime, het type gewas en de bedrijfsvoering. Het grootste voordeel van 
Entec is zijn positief effect op het nitraatgehalte in de gewassen en de bodem en de vermin-
derde uitspoeling en emissie (wel afhankelijk van het seizoen). De toegediende stikstof lijkt 
beter benut te worden maar dit geeft niet meteen aanleiding tot een verminderd gebruik van 
meststoffen, het doet als het ware dienst als een extra buffer. Andere bronnen beweren dan 
weer dat het wel een verminderd gebruik met zich meebrengt. Bij grote bedrijven kan het wel 
een vermindering van de arbeidstijd opleveren doordat er een grotere flexibiliteit is in tijd om 
de meststof toe te dienen. De kostprijs van Entec vormt geen bezwaar om het te gebruiken. 
De omzetting naar nitraat, en daarmee de gevoeligheid voor uitspoeling, wordt sterk geremd 
naarmate de concentratie van de meststof hoger is. Entec injecteren in geultjes langs het ge-
was zorgt voor een langdurige aanwezigheid van stikstof in de vorm van ammonium in de 
teeltzone. Het is goed mogelijk dat planten ammonium kunnen opnemen maar onderzoek op 
dat vlak staat nog in de kinderschoenen. De aanmaak van eiwitten vanuit ammonium kost de 
plant minder energie dan met nitraat. Het is nog niet exact bepaald hoeveel ammonium er 
door de planten wordt opgenomen. Ammonium zorgt ook voor een verlaging van de pH 
waardoor Mangaan makkelijker opneembaar wordt (dit is echter beperkt). 
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Knelpunten 
 
De werking is afhankelijk van temperatuur en neerslag waardoor de nutriënten wisselvallig 
vrijkomen.  

3.2. Cultan methode  
 
Omschrijving 
 
Cultan staat voor Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition. Het omvat een rijen-
bemesting dicht bij de plantenrij met een sterk geconcentreerde oplossing van ureum en am-
moniumsulfaat.  
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Als gevolg van de hoge concentratie kunnen nitrificatiebacteriën de ammoniumstikstof niet 
onmiddellijk omzetten tot nitraatstikstof waardoor de plant een deel van de stikstof als am-
monium op moet nemen en er tevens minder kans is op uitspoeling. Het grootste voordeel van 
Cultan is de meer gelijkmatige gewasgroei, doordat de N geleidelijk beschikbaar komt voor 
het gewas. Over het algemeen is de nitraatconcentratie in de gewassen met een Cultan bemes-
ting lager dan bij de gangbare bemesting. De resterende Nmin in de bodem na oogst bij het 
gebruik van een Cultan meststof is meer variabel. Aangezien een meeropbrengst of de moge-
lijkheid van een verlaagde N-gift bij gelijke opbrengst nog niet is aangetoond, draagt de Cul-
tan methode enkel bij tot een eventuele arbeidsbesparing en een lagere nitraatconcentratie in 
de gewassen (residu). De kosten zijn ook hoger dan bij gangbare meststoffen.  
 
Knelpunten 
 
De Cultanmethode is over zijn hoogtepunt heen. Eind de jaren negentig kende de methode 
veel succes maar door de komst van Entec is de Cultanmethode op de achtergrond geraakt. 
De plaats van injectie, de mogelijke stikstofbesparing, de stabiliteit van het depot na veel re-
gen en het eventueel later in de teelt injecteren (onder vorm van bijbemesting) moeten nog 
meer onderzocht worden. 
 
Referenties 
 
17, 92  
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TEELTPLANGERICHTE MAATREGELEN 

1. Telen navrucht/groenbemester 
 
Omschrijving 
 
Groenbemesters verbeteren de bodemstructuur (echter beperkt) en brengen organisch materi-
aal aan in de bodem. Groenbemesters worden vooral gezaaid omdat ze de organische stof in 
de bodem helpen op peil te houden en om erosie en stikstofuitspoeling te voorkomen. Groen-
bemesters leggen stikstof en andere voedingselementen vast onder een vorm die niet gemak-
kelijk uitspoelt. Met het oog op een steeds strengere wetgeving betreffende bemesting en uit-
spoeling is dit een uiterst waardevol voordeel.  
 
Teelten 
 
Kan enkel gezaaid worden als de hoofdteelt vroeg geteeld wordt. 
 
Toelichting 
 
Door mineralisatie komt de stikstof langzaam vrij gedurende de volgteelt zodat deze de stik-
stof beter kan benutten (indien het volggewas bijvoorbeeld een bladgewas is dan heeft het 
gewas veel stikstof op een korte periode nodig en is de langzame vrijkoming niet voordelig). 
Groenbemesters hebben ook een positieve invloed op de bodemstructuur doordat de bouw-
voor goed doorworteld is, wat ertoe bijdraagt dat er voldoende zuurstof in de grond aanwezig 
zal zijn bij het volggewas (49). Groenbemesters zijn echter niet in staat een slechte bodem-
structuur om te zetten in een goede structuur, het effect is beperkt.  
 
Er zijn verschillende groenbemesters met een eigen profiel op het vlak van vorstbestendig-
heid, onkruidonderdrukking, C/N verhouding (en hieraan gekoppeld een vlugge of trage vrij-
stelling van stikstof uit de ondergewerkte massa voor de volgteelt), droge stof productie, be-
nutting van de stikstofvoorraad etc. Een aantal voorbeelden van groenbemesters zijn Engels 
raaigras, Phacelia, verschillende soorten klaver, wikke,…(24). Ook het al dan niet aanwezig 
zijn van aaltjes (o.a. afhankelijk van de grondsoort) kan een invloed hebben op de keuze van 
een groenbemester. Sommige soorten zorgen ervoor dat een bepaalde aaltjespopulatie niet kan 
uitbreiden zodat het gevaar voor de volgteelt kleiner is (96). Wanneer er koolgewassen in het 
teeltschema opgenomen zijn, kan absoluut geen gebruik gemaakt worden van kruisbloemige 
groenbemesters zoals bladrammenas of gele mosterd om problemen met knolvoet of aaltjes te 
voorkomen. Er zijn momenteel echter een aantal aaltjesresistente bladrammenas- en gele mos-
terdrassen op de markt.  
 
In Vlaanderen wordt deze maatregel ondersteund door het beleid. Er wordt een premie van 50 
euro/ha toegekend voor het inzaaien van een groenbemester. Hierdoor wordt deze maatregel 
in de praktijk meer en meer toegepast. 
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Knelpunten 
 
Het zaad van groenbemesters is doorgaans vrij duur. Bovendien is het gevaar voor opslag en 
het ontstaan van zaadbanken in de bodem niet denkbeeldig, vooral bij snel bloeiende gewas-
sen zoals gele mosterd, Phacelia en bladrammenas. 
 
Referenties 
 
24, 49, 96 
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2. Mengteelt met vlinderbloemigen 
 
Omschrijving 
 
Bij mengteelten met vlinderbloemigen wordt aan de hoofdteelt een vlinderbloemige in onder-
bouw toegevoegd. Deze techniek heeft als doel om stikstof te fixeren uit de lucht aan de hand 
van de symbiose die een vlinderbloemige aangaat met Rhizobiumbacteriën. 
 
Teelten 
 
Deze mengteelten worden vooral bij granen toegepast. Er werd ooit een teelt van vlinder-
bloemigen tussen prei gekweekt, maar dit diende eerder als bodembedekking zodat er minder 
infectiedruk was van de papiervlekkenziekte. 
 
Toelichting 
 
Vlinderbloemigen gaan een verbintenis aan met Rhizobiumbacteriën in de bodem (symbiose). 
Deze Rhizobiumbacteriën zijn in staat stikstof uit de lucht te fixeren. Een Rhizobiumbacterie 
is echter geen efficiënte omzetter van de energie, en de natuurlijke N-fixatie gaat dan ook 
vaak ten koste van het gewas (de vlinderbloemige). De waarde van de vlinderbloemige is ge-
legen in de stikstof die met stro, stoppels en wortels achter blijft. Niet alle gebonden stikstof 
komt ten goede aan niet- vlinderbloemige volgteelten. Het is de C/N verhouding die bepaalt 
of de stikstof op tijd vrij komt. Bij lage C/N waarden vindt er mineralisatie van stikstof plaats, 
bij hogere C/N verhoudingen vindt net immobilisatie van stikstof plaats.  
 
Knelpunten 
 
Deze methode wordt zeer weinig gebruikt in de groenteteelt in volle grond. In de meeste ge-
vallen worden vlinderbloemigen als rotatiegewas of braakgewas gebruikt. Een ander knelpunt 
is dat er weinig onderzoek is gedaan naar deze vorm van mengteelten. 
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TEELTTECHNISCHE MAATREGELEN 

1. Aangepaste watergift (beperking uitspoeling) 
 
Omschrijving 
 
Het verlies aan water en nutriënten door uitspoeling kan bij irrigatie van teelten (beregening, 
druppelirrigatie) beperkt worden door de watergift af te stemmen op de behoefte van de teelt. 
De irrigatiegift is dan gebaseerd op de verdamping van het gewas en de bodem (evapotranspi-
ratie) en de vochtlevering door de bodem (vochtreserve in de bodem, capillaire nalevering). In 
perioden met regenval wordt uiteraard ook rekening gehouden met de neerslag. Voor de juiste 
bepaling van de watergift kan modelmatig de bodemvochtbalans berekend worden waarbij 
vochtsensoren (tensiometers, TDR/FD/capacity sensoren, watermarksensoren) gebruikt wor-
den of grondstalen (voor vochtbepaling in lab) genomen worden. 
 
Teelten 
 
Een aangepaste watergift is in principe op alle vollegrondsgroenteteelten in openlucht toepas-
baar. 
 
Toelichting 
 
In perioden met weinig of geen regenval is de effectiviteit en doelmatigheid groot. Bij hevige 
regenval na een geïrrigeerde periode kunnen de nutriënten alsnog uitspoelen in de bodem (af-
hankelijk van het neerslagoverschot). Door het Kenniscentrum Water wordt een aangepaste 
watergift op basis van een irrigatiemodel en veldmetingen, voornamelijk op bedrijven in 
Oost-Vlaanderen, reeds uitgebreid toegepast. Ook de Bodemkundige Dienst van België heeft 
een adviessysteem voor irrigatiesturing. In Nederland bestaat een analoog systeem dat vooral 
in de fruitteelt wordt toegepast. 
 
Een aangepaste watergift speelt enkel in op de waterflux in de bodem. Er wordt vermeden dat 
er door een te hoog watergebruik een neerwaartse water- en nutriëntenbeweging in de bodem 
plaatsvindt. Deze methode vermindert echter niet de hoeveelheid nutriënten in de wortelzone 
op zich. Als het nutriëntenniveau hoog blijft in de wortelzone, kan bij zware regenval volgend 
op een droge periode (met irrigatie) bij openluchtteelten alsnog een belangrijke uitspoeling 
van nutriënten plaatsvinden. Groenteteeltbedrijven gaan steeds meer beredeneerd om met wa-
ter bij beregening. Water is kostbaar en daar zijn de telers zich bewust van. 
 
Knelpunten 
 
Dit systeem doet niets aan de hoeveelheid nutriënten in de bodem, bij een fikse regenbui op 
een wortelzone met veel nutriënten zal er een aanzienlijk deel uitspoelen. 
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2. Incorporatie organisch materiaal met hoge C/N ter beperking N-drainage 
 
Omschrijving 
 
In de intensieve groenteteelt blijven na de oogst vaak grote hoeveelheden gewasresten met 
een belangrijke stikstofinhoud achter op het veld. Na inwerken van deze oogstresten kan de 
aanwezige stikstof door mineralisatie vrijkomen en aanleiding geven tot ernstige nitraatuit-
spoeling. Organische restproducten kunnen gebruikt worden om het verlies aan stikstof uit 
oogstresten te verminderen en de benutting van stikstof door een volggewas te verbeteren. Als 
organisch materiaal kan stro of mulchmateriaal gebruikt worden. 
 
Teelten 
 
Deze reductiemaatregel is toepasbaar bij teelten die in het najaar een belangrijke hoeveelheid 
oogstresten met een grote stikstofinhoud op het veld achterlaten. In de groenteteelt gaat het in 
de eerste plaats om koolgewassen (vb. bloemkool). 
 
Toelichting 
 
De effectiviteit hangt sterk af van de mate waarin de organische restproducten vlot te vermen-
gen zijn met de oogstresten en hoe gemakkelijk ze de uit de oogstresten vrijgestelde stikstof 
vastleggen (immobiliseren) tijdens de wintermaanden. 
 
Knelpunten 
 
Deze methode wordt in de praktijk nog maar weinig of niet toegepast. De doeltreffendheid 
van de maatregel wordt momenteel nog verder onderzocht onder laboratorium- en veldom-
standigheden (op praktijkbedrijven). 
 
Voor deze maatregel dienen organische reststoffen met een hoge C/N van buiten het veld aan-
gevoerd te worden. Deze restproducten dienen vlot en goedkoop voorhanden te zijn en toege-
past mogen worden op groentepercelen.  
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3. Bodemleven en –structuur 
 
Omschrijving 
 
Het bodemleven en de -structuur hebben een grote invloed op de plantengroei en daarmee op 
de efficiëntie waarmee mineralen benut worden. Maatregelen gericht op verbetering van de 
bodemstructuur of handhaving van een goede bodemstructuur leveren zo een bijdrage aan het 
beperken van de uitspoeling van nutriënten. Door aanvoer van bodemverbeteraars tracht men 
het geheel ‘bodem’ te verbeteren en zo een optimalere mineralenbenutting te bekomen. Bij 
bodemverbeteraars wordt het werkingsmechanisme toegeschreven aan een verbetering van de 
fysische en chemische bodemeigenschappen en/of een stimulering van de biologische activi-
teit in de bodem, met als gevolg een betere water- en mineralenhuishouding in de bodem. In 
plaats van macro-elementen worden hierbij micro-elementen of micro-organismen in de bo-
dem gebracht. Enkele voorbeelden van mogelijk bodemverbeteraars zijn: kalk, sporenelemen-
ten, compost, PRP (bodemverbeteraar Procédé Roland Pigeon), etc. 
 
Teelten 
 
Alle vollegrondsgroenten. 
 
Toelichting 
 
Met de bodemverbeterende middelen wordt gestreefd naar een duurzamer telen van kwali-
teitsvolle groenten met een lagere input van meststoffen en minder verlies van nutriënten naar 
het milieu toe. Het gebruik van bodemverbeteraars wordt meer en meer toegepast in de prak-
tijk. Objectieve beoordeling onder praktijkomstandigheden van de bodemverbeteraars vindt 
sinds kort plaats op de proefcentra. Tot hiervoor dienden telers zich omtrent de waarden en de 
werking van bodemverbeteraars te baseren op gegevens uit het buitenland (onder andere om-
standigheden en bij andere teelten), succesverhalen van leveranciers van de bodemverbete-
raars (niet altijd even objectief) of op ervaringen van collega-telers (op basis van vergelijkin-
gen van percelen met en zonder bodemverbeteraar met andere uitgangsituaties, dus ook min-
der objectief en betrouwbaar).  
 
Van sommige van deze bodemverbeteraars zoals kalk is het positieve effect reeds gebleken. 
Vele andere vergen nog meer onderzoek om een duidelijk standpunt te kunnen innemen. Het 
al dan niet positieve effect van bijvoorbeeld compost naar bodemeigenschappen en milieu toe 
is sterk afhankelijk van het soort compost, de teelt, de bodemtoestand,… Door het gebruik 
van compost als organische bodemverbeteraar kan het gebruik van kunstmest terug gedrongen 
worden, weliswaar minimaal. Een voordeel van het gebruik van compost is het feit dat het een 
milieuvriendelijke en stabiele bodemverbeteraar is. Er komt namelijk een kleine fractie vrij 
voor de planten en de rest blijft in de bodem achter onder vorm van organische stof. Een 
voorwaarde bij het gebruik van compost is dat een hoogwaardige compost moet gebruikt 
worden die ziektevrij is en vrij van kiemende zaden. Deze compost heeft ook een gunstig ef-
fect op de pH van de bodem (57, 64). 
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Knelpunten 
 
Tot op heden is er nog geen objectieve beoordeling van deze bodemverbeterende middelen, 
de proefcentra voeren momenteel onderzoek hierover uit.  
 
Referenties 
 
57, 64 
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Lijst letterwoorden 
 
 
AB-DLO: Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Agrobiologisch en  

                 Bodemvruchtbaarheidsonderzoek. 

ALT: Administratie Landbouw en Tuinbouw 

CULTAN-methode: Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition 

DRC:-advieskaarten: advieskaarten van de dienst voor residucontrole 

EW-formulering: emulsie in water formulering 

GIS: geografisch informatiesysteem 

GNO: gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong 

GPS: global positioning systeem 

IPM: integrated pest management 

KNS: Kulturbegleitendes Nmin-Sollwerte 

LAVA: Logistieke en Administratieve Veilingassociatie, LAVA overkoepelt 6 Belgische  

  veilingen 

LDS: lage dosissysteem 

LTO: land- en tuinbouworganisatie Nederland 

MAP: mest actieplan 

MLHD: minimale lethale herbicide dosis 

NBS: stikstofbijmestsysteem 

Ndicea: Nitrogen Dynamics In Crop rotations in Ecological Agriculture 

PCG: provincial proefcentrum voor groenteteelt 

PDPO:  Programma voor plattelandsontwikkeling in Vlaanderen 

POCER-indicator: Pesticide Occupational and Environmental Risk  

POVLT: Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw 

PRIBEL-indicator: Pesticide Risk Indicator for the Belgian situation 

PRP: bodemverbeteraar Procédé Roland Pigeon 

PST: Proefstation voor de groenteteelt 

SAR: Systemic Acquired Resistance 

TIS: Technologische Innovatie Stimulering 

VLIF: Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 

WG-formulering: wateroplosbare gel 



 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: 

Instituut voor Landbouw- en visserijonderzoek 

Eenheid Landbouw & Maatschappij 

 Burg. Van Gansberghelaan 109, bus 2 

9820 Merelbeke 
 09-272 23 40 

website: http://www.ilvo.vlaanderen.be/L&M 

 

Deze publicatie is te verkrijgen bij: 

Marie-Elise POTS 

 09-272 23 42 

 marie-elise.pots@ilvo.vlaanderen.be 

 

Foto voorpagina:  L&M ILVO 

 

Druk:  
Drukkerij Geerts Offset nv., Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Gent-Zeehaven 

 

Wettelijk depot: D/2007/10.970/27 
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Eenheid Landbouw & Maatschappij 

Burg. Van Gansberghelaan 109, bus 2  
9820 Merelbeke-Lemberge 

tel. 09 272 23 40 – fax 09 272 23 41 
e-mail: L&M@ilvo.vlaanderen.be 
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