
Staf Antoons



Het eerste jaar zonder neonicotinoïden



BREAKING NEWS december 2019?



• Europees verbod in zaadontsmetting bieten.

• In 2019 en 2020: Uitzondering zaadontsmetting met .

• Beperkingen qua nateelten.

• 20 30% van het areaal gezaaid met neo-nicotinoiden.

• Force 200CS tegen ondergrondse insecten

 Opgelet: geen bescherming tegen bovengrondse insecten!

Situatie:

2019: Opvolging percelen door oa. Belchim en KBIVB



• Zeer vroeg: kleine bieten

• Vlas en koolzaad in de buurt!

Insecten doorheen het seizoen:

AARDVLOOIEN



• Percelen biet na biet!

• In het hartje van de bietenplant

• Vraatschade eerste echte bladeren

Insecten doorheen het seizoen:

Grez-Doiceau (2 mei 2019)

BIETENKEVERS



• Eerste (zwarte) luizen: zeer vroeg aanwezig
• Zelfs op bieten in kiemlob 2 blad

Insecten doorheen het seizoen:

« Moet er behandeld worden tegen zwarte
bonenluis? »

*Behandelingsdrempel: 30 à 50% van de planten gekoloniseerd door
zwarte bonenluizen.

ZWARTE BONENLUIS



• Nadien: snelle daling van de populatie
• Nuttige insecten

• Slecht weer begin mei

• Veel wind

• Regenbuien

April: + 1 à 2 °C Mei: - 2 à 2,5 °C Juni: + 2 à 4 °C

Insecten doorheen het seizoen:

ZWARTE BONENLUIS



Na een kalmere periode comeback!

De « zwarte » luizen waren terug
vanaf de 20e mei

Eerste waarnemingen
groene perzikluizen

Niet gemakkelijk om de groene en zwarte
gevleugelde luizen te onderscheiden



Eigenschappen
Samenstelling: 50% flonicamid

Formulering: Waterdispergeerbaar granulaat (WG)

Type: Insecticide

Toepassingsstadium: Vanaf2-blad (>BBCH 12)

Aantal toepassingen: 1

Dosis: 0,140 kg/ha

Bufferzone: 1 m met klassieke techniek

Toxiciteit: niet-geklassificeerd



Vergelingsziekte

• Symptomen:
• Vergeling tussen de nerven
• Somber blad
• Harder blad
• Blad is breekbaarder, « krokanter » dan gezond blad

Magnesiumgebrek



Ook veel nuttige insecten!



Een volledig afgedekte teelt?

VERMIJD pyrethroïden na 2-4 bladstadium!
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Conclusies 2019

Het lukt ook zonder neonicotinoïden!

• Waarschuwingen opvolgen! Waarnemingen doen!

• Het juiste middel op het juiste moment!

• Teppeki = succesvol!

• Nuttige insecten sparen = zéér belangrijk!



Reinigen met



Vraag het aan een expert!



• water!
• Aangekoekte resten

• ALS-remmers

• Gewasbeschermingsmiddelen kunnen !
• Grassenmiddelen 

• Bietenheribiciden

• Bepaalde teelten zijn zéér gevoelig!

• Bieten: hormonen, ALS-remmers, triketones, aclonifen

• Aardappelen: hormonen, triketones

• Goed reinigen verlengt de levensduur van de machine!

Waarom een reinigingsmiddel?



• Basis: plantaardige olie

• Toepassingen: 

• Spuittank- en leidingen

• Buitenkant sproeier

• Vul- en spoelplaats

• Universele ontvetter: vet, brandstof en olie

• Graffiti



• Spoel 2 x met schoon water op de akker en spuit dit ter plekke leeg.

• Vul de sproeier voor +- 10% 

• 2 liter Dissolux Plus /100 l water 

• Laat geruime tijd circuleren doorheen ALLE leidingen.

• Zet ook de doppen geruime tijd open!
• Spoelplaats of braakland!

• Vergeet filters en buitenkant niet!

• Spoel 2 x na met schoon water.

Stappenplan voor een propere sproeier

Vang alle spoelwater correct op en zorg dat het milieu niet belast wordt!



For more information, visit www.belchim.com

Bedankt voor uw aandacht! 
Vragen?


