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GRAANTEELT EN IPM 

J.L. Lamont 1 

 

Vanaf 1 januari 2014 werd elke Europese land- en tuinbouwer verplicht de basisprincipes van IPM 

toe te passen. IPM staat voor ‘Integrated Pest Management’ of ‘geïntegreerde gewasbescherming’. 

Hierbij worden alle mogelijke bestrijdingstechnieken geïntegreerd toegepast zodat schade aan 

planten onder de economische schadedrempel wordt gehouden. 

De voorkeur wordt gegeven aan niet-chemische bestrijding. Het inzetten van mechanische 

onkruidbestrijding of biologische bestrijding met natuurlijke vijanden, zoals bij voorbeeld het 

lieveheersbeestje tegen bladluizen, verdienen de voorkeur boven een bespuiting met herbiciden of 

insecticiden. Als er toch chemisch ingegrepen moet worden, mogen er alleen bestrijdingsmiddelen 

gebruikt worden die een minimale druk op het milieu uitoefenen en zo weinig mogelijk risico’s 

inhouden voor de volksgezondheid. 

 

De basisprincipes van IPM zijn: 

 

a. Preventie of schade voorkomen 

Het uitgangspunt van IPM is de preventie of het voorkomen van ziekten of plagen in de gewassen 

door een geschikte teelttechniek, rassenkeuze en bemesting. 

Enkele voorbeelden die in de akkerbouw kunnen toegepast worden om schadelijke aantasting te 

voorkomen zijn: 

 Goede bodemvruchtbaarheid en bodemgesteldheid nastreven: die zijn noodzakelijk voor ideale 

groeiomstandigheden zodat planten sterk genoeg zijn om een eigen weerstand op te bouwen 

 Voldoende ruime teeltrotatie zodat er minder kans is op bodemgebonden ziekten en plagen 

 Beredeneerde bemesting toepassen om het gewas weerbaarder te maken tegen insecten, 

schimmels en bacteriën 

 Erosie beperkende maatregelen (bv. zorgen voor een minimale bodembedekking) 

 Kiezen voor resistente of tolerante rassen :  

De rassenproeven granen maken een belangrijk deel uit van de proefveldwerking binnen het 

LCG. In het rassenonderzoek gaat daarbij veel aandacht naar de meerwaarde die een ras kan 

bieden op het vlak van ziekteresistentie en –tolerantie. Daarom wordt er naar gestreefd om in 

de rassenproeven op elke proeflocatie verspreid in Vlaanderen zoveel mogelijk dezelfde groep 

rassen aan te leggen, zodat deze in verschillende regio’s en groeiomstandigheden kunnen 

geëvalueerd worden naar ziektegevoeligheid. Om de gevoeligheid voor aarfusarium te bepalen 

worden bovendien specifieke rassenproeven aangelegd met artificiële infectie. Aan de hand 

van de bekomen resultaten worden in de jaarlijkse publicatie van het LCG-rassenonderzoek 

granen de recentste gegevens omtrent de rasgevoeligheid voor diverse ziekten weergegeven. 

Op deze wijze wordt beoogd gezondere rassen te detecteren. 

 Gekeurd of gecertificeerd zaaizaad of pootgoed gebruiken 

 Goede zaaitechniek en juiste zaaitijdstip 

 Bedrijfshygiëne 

 Bijwonen van infovergaderingen en/of cursussen 

Om de inzet van gewasbeschermingsmiddelen te beperken, is het belangrijk om de ontwikkeling 

van natuurlijke vijanden te stimuleren en de biodiversiteit in stand te houden. 
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http://www.lcg.be/natuurlijke-vijanden-van-plaagorganismen
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Dit kan bijvoorbeeld door: 

 Aanleg van bloemrijke akkerranden 

 Aanleg of behoud van hagen 

 Mechanisch onkruidvrij houden van niet-beteelde stroken 

 Plaatsen van zitstangen voor roofvogels of schuilplaatsen voor roofdieren zoals marters ter 

bestrijding van schade door houtduiven of kleine knaagdieren  

 

b. Waarnemingen of monitoring 

Een tweede essentieel onderdeel van IPM is de monitoring van schadeverwekkers. Pas als men 

een goed beeld heeft van wat er zich afspeelt in de teelt kunnen de gepaste maatregelen genomen 

worden. 

Door kennis van de levenswijze van de parasiet weet men wanneer deze kan voorkomen en kan 

men de grootte van de populatie nagaan. Pas indien de aanwezigheid zo groot is dat die kan leiden 

tot economische schade, is een behandeling noodzakelijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

schadedrempels. Elke behandeling ter voorkoming of bestrijding van ziekten en plagen moet 

verantwoord kunnen worden. 

Deze verantwoording kan gebeuren op basis van: 

 Eigen waarnemingen in het veld, al dan niet met behulp van hulpmiddelen (bv. vangbakken) 

 Informatie door bevoegde waarschuwingsdiensten 

 Beslissingsondersteunende systemen zoals Epipre in tarwe, het perceelsspecifiek voorspellings-

model Fusarium en DON in tarwe of de perceelsgerichte plaagbestrijding in aardappelen 

 Adviezen van gekwalificeerde beroepsadviseurs  

 
c. Interventie of bestrijding 

Indien de economische schadedrempel overschreden wordt, is bestrijding van een ziekte of plaag 

noodzakelijk. De voorkeur wordt gegeven aan mechanische, thermische of biologische 

bestrijdingsmethodes. Mechanische onkruidbestrijding al dan niet in combinatie met herbiciden is 

hier een typisch voorbeeld van. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet verboden maar moet verantwoord en 

doordacht zijn. 

Dit houdt in: 

 Het natuurlijk evenwicht zo weinig mogelijk schaden 

 Producten kiezen met een zeer specifieke werking d.w.z. enkel tegen de ziekten of plagen die 

een probleem vormen 

 Correct en op een duurzame manier toepassen 

 Resistentie voorkomen bv. door afwisselen van gewasbeschermingsmiddelen met verschillende 

werkingsmechanismen 

 Registratie van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen 

 

 

Vanaf januari 2014 werd IPM  in de randvoorwaarden opgenomen. 

Het komt er dus op aan dat de telers over de nodige informatie en kennis beschikken om aan te 

tonen dat zij IPM toepassen op bedrijfsniveau.
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IPM in praktijk, een uitdaging voor de akkerbouwer 

Samengevat betekent het dat alle teelttechnische, preventieve en diverse bestrijdingsmaatregelen 

worden gecombineerd om te komen tot een adequate teeltbescherming. Hierbij denken we 

voornamelijk aan voldoende vruchtwisseling en het correct inzetten van bodembewerkings-

maatregelen om de ziekten- en onkruiddruk laag te houden. Vervolgens moet in functie van de 

aanwezige ziekten- of plaagdruk en onkruidflora de passende middelen worden gekozen en dit aan 

een correcte dosering en bij goede spuitomstandigheden (veilig voor nuttigen en bijen bij 

toepassing van insecticiden, groeizaam weer bij toepassing van herbiciden, fungiciden en 

groeiregulatoren).  

 

Volgende aandachtspunten zijn hierbij van belang: 

 

a. Onkruidbeheersing:  

 Een voldoende fijne en aangedrukte bodem is bevorderlijk voor een goede werking van de 

bodemherbiciden 

 De keuze van werkzame stoffen dient optimaal te worden afgestemd op de onkruidflora. Best 

is de onkruiden steeds in een jong stadium te behandelen en werkzame stoffen te combineren 

met een verschillend werkingsspectrum in functie van de aanwezige onkruidflora. Op deze 

manier pakt men de totale flora aan en is de kans op resistentievorming het laagst. Bij een 

vroege behandeling zijn de onkruiden nog klein, erg gevoelig en er is geen paraplu-effect. De 

herbiciden vertonen in dit stadium de grootste selectiviteit ten aanzien van het gewas. Een 

vroege toepassing is ook algemeen kostenbesparend, onder meer omdat de doseringen 

algemeen lager kunnen genomen worden. Zonder isoproturon wordt dit alleszins een 

belangrijk aandachtspunt. Bij een toepassing in vooropkomst moet gezorgd worden voor 

voldoende nawerking (via bodemherbiciden) om nakiemers te vermijden. Bij een toepassing in 

het 3-4 bladstadium moet er aandacht zijn voor middelen met bladwerking. Bij correcties in 

het voorjaar dient men op te letten voor selectiviteitsproblemen en grotere, minder gevoelige 

onkruiden. Een late toediening op grote onkruiden is vaak minder efficiënt en vraagt meer 

herbicideninput. Bij groeizaam weer (voldoende relatieve vochtigheid, niet te schraal noch 

droog weer) worden de producten goed opgenomen, ‘s morgens vroeg zijn de omstandigheden 

vaak beter.  

 

b. Ziektenbestrijding: 

 Kies gezonde variëteiten uit de LCG-lijsten of informeer u over de sterke en zwakke punten 

van de gekozen variëteit 

 Kies op basis van de erkende waarschuwingssystemen de passende middelen in functie van de 

ziektendruk en voer de bespuiting uit aan de correcte dosis 

 Combineer werkzame stoffen met een verschillend werkingsspectrum in functie van de 

aanwezige ziektendruk, in het kader van een efficiente antiresistentiestrategie 

 

c. Plaagbestrijding: 

 Er bestaan variëteiten die tolerant zijn voor het dwergvergelingsvirus dat door bladluizen op 

gerst wordt overgebracht 

 Kies veilige (selectieve) producten die de bijen en de nuttigen sparen (zweefvliegen, 

lieveheersbeestjes, sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van ondermeer bladluizen)  

 Kies op basis van de erkende waarschuwingssystemen de passende middelen in functie van de 

plaagdruk  en voer de bespuiting uit aan de correcte dosis 

 Spuit in goede omstandigheden (voldoende relatieve vochtigheid, niet te schraal noch te droog 

weer), en wanneer de bijen niet uitvliegen  (bijen zitten ‘s morgens en ’s avonds in de kast) 
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d. Halmverversteviging: 

 Kies voor legervaste variëteiten. Ook indien stro belangrijk is voor uw bedrijf worden strorijke 

legervaste variëteiten aangeboden 

 

e. Erosiemaatregelen voor percelen met zeer hoge en hoge erosiegevoeligheid (paarse 

en rode percelen): 

 Kies voor de juiste combinatie van erosiebufferstroken, teeltechnische maatregelen en 

structurele erosiebestrijdingswerken   

 

f. Belangrijk : bufferzone 1 meter  

Het is van belang de juiste voorzorgen te nemen om contaminatie van oppervlaktewater en milieu 

te vermijden door in de buitenrijen systematisch anti-driftdoppen te hanteren, correcte dosissen te 

gebruiken en de laatste meter niet te behandelen. Deze minimale afstand tot het oppervlaktewater 

is de bufferzone die moet worden gerespecteerd bij bespuitingen. Deze bedraagt 1 m voor 

volleveldspuiten. Voor een groot aantal producten geldt echter een grotere bufferzone. De 

specifieke bufferzonebreedte staat vermeld op het productetiket en kan teruggevonden worden op 

www.fytoweb.fgov.be. Bij het gebruik van erkende driftreducerende technieken - een combinatie 

van type spuittoestel en specifieke spuitdoppen – wordt de bufferzone smaller. Hoeveel precies, 

hangt af van de bereikte driftreductie (50%, 75%, 90% of 99%). Meer informatie hierover is 

eveneens te vinden op www.fytoweb.be en op www.spuithulp.be. Het correcte onderhoud van deze 

laatste meter vormt de uitdaging voor de komende jaren. 

 

g. Het zal er tenslotte bij een eventuele controle door een erkende controle-instantie voor de 

akkerbouwer op aan komen over voldoende documenten (waarschuwingsberichten, teeltfiches, 

rassenlijsten, registratieboekje, gewasbeschermingsgids, gewasbeschermingsapplicaties, …) te 

beschikken om aan te tonen dat zijn bedrijfsvoering aansluit bij de IPM regelgeving. 

 

 


