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Het wegvallen van neonicotinoïden in bieten.
Wat nu?

• Voor 1975:
– Bladbespuiting met organische chloriden

• Vanaf 1975:
– Granulaatbehandeling met o.a. 

• Temik®, of Régent®, (Fipronil)

• Curater®, Counter®, of Marshal®, gevolgd door een bladbespuiting met Pirimor®, of Pyrethroïdes

• Vanaf 1995:
– Zaaizaadbehandeling met: 

• Imidacloprid

• Thiametoxam (2004)

• Clothianidin

• 2019:
– Terug naar bladbehandelingen 





Evolutie zaaizaadontsmetting na de NEONICS
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*Ritnaalden, miljoen- en 

duizendpoten, springstaarten, 

bietenkever (grond),... 

Force 20 CS 
Beginbescherming tegen 

ondergrondse insecten*

Verzekert de goede opkomst en 

start van de teelt
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Positionering Force



Verschil neonicotinoïden vs Force



Verschil neonicotinoïden vs Force



Verschil neonicotinoïden vs Force















Maïs 2019: Een jaar met veel veranderingen



Wat met maïs in gescheurde weide?

• Sonido? Opgebruik voorjaar 2019

• Force 

• Sherpa 



• Afgelopen jaren goed ontvangen

• Goede werking tegen ritnaalden

• Selectief voor het zaad

• Betere beworteling en ontwikkeling

• Geur blijft een punt van aandacht!

Wordt in onderzoek aan gewerkt (verschillende oliën / hechters)

• SFS (jeuk) was geen probleem

Force 20CS: ervaringen in de praktijk 
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18 proeven      20 % aangetaste planten

30-50 dagen na planten 

Force 20CS: ritnaaldenbestrijding

Bron : Syngenta Duitsland
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+ betere selectiviteit

+ betere beworteling



Neem de juiste maatregelen met Force 20CS !

• Force kan irriterend zijn voor de gebruiker

• Syngenta zorgt voor:

- masker

- handschoenen

- veiligheidsbril

Force 20CS: aandachtspunten bij gebruik
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Tefluthrin

« dampschild »

late 

ritnaalden 
aantasting

Grond oppervlak

vroege 

aantasting

Plantenverlies kan zich voordoen tot 6-7 bladstadium

• Voor de beste werking

niet dieper zaaien

dan 5 cm (en in goede 

(weers)omstandigheden)

• Bij vroege aantasting

geeft Force 20CS 

een goede bescherming

• Opgepast : bij zware 

aantastingen zijn de 

huidige zaadontsmettingen 

veelal onvoldoende

Force 20CS: aandachtspunten bij zaai 
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Sherpa 0,8GR: verbeterde formulering

• Granucalcilaire basis 
• Dichtheid: 1,45kg/l

Geen drift, granulaten vallen in de rij

• 3000 korrels/g: geoptimaliseerde verdeling tegen 
schadelijke bodeminsecten

• Gebruiksvriendelijke formulering: ‘loopt’ in de 
verdeler en vormt  geen stof  

• DXP-verdeler
• Homogene verdeling in de zaai/plantrij 



Sherpa 0,8 GR: toepassing en resultaten in maïs 



Sherpa 0,8 GR: duurwerking en dosis



Dual gold® – Gardo gold®

BELGIE : advies voor niet gebruiken op zandgronden door syngenta

NEDERLAND : verbod op zandgronden door CTGB



S-metolachloor stewardship

• Situatie-schets:

– S-metolachloor: herregistratie in Europese unie

– Rapporteurland: Duitsland

– Belgie: monitoring grondwater



Zandgronden België

>80% zand

zandgronden en 

lemig zand  

Teelten: 

maïs, bieten, kolen, 

bonen, tuinbonen, 

aardbei, witloof, 

cichorei, sierteelt...



Zandgronden Nederland



Beperkingen S-metolachloor: gevolgen

• GEEN GEBRUIK op zandgronden en lemige zandgronden (>80% 

zand)

Gierstgrassen

Knolcyperus



Situatie Nederland : 6e actieprogramma

• Verplichte vervroegde inzaai van vanggewas

• Geldt voor zand- en lössgronden

• Voor snijmaïs is dit uiterlijk 1 oktober, voor andere soorten 
maïs is dit uiterlijk 31 oktober.

• Indien vanggewas de hoofdteelt gaat worden inzaaien uiterlijk 
31 oktober (wintergerst, wintertarwe, winterrogge, triticale, 
spelt)

• Vanggewas kan op verschillende manieren : direct na oogst, 
onderzaai.



Vele andere middelen staan onder druk 

• 2019: laatste jaar mesurol in maïs 
• Reglone (diquat, quad glob)

– Verkoop: 4/09/2019
– Gebruik: 4/11/2019

• CIPC zal verdwijnen, wanneer ?
• Fenmedifam-desmedifam: zwaar onder druk
• Mocap
• Triazolen: enkelen zullen sneuvelen..
• Dursban
• Bacara
• Pyramin (chlooridazon): 2019 laatste jaar
• Bofix voor particulieren 
• …

• Zorvec: nieuw fungicide in de aardappelen

• Nieuw nematicide : Velum Prime (NL)

• Tendens naar meer biologische middelen:
– Biostimulanten: aminozuren, organsiche zuren, 

suikers,…
– Biologische insecteciden
– Natuurlijke fungiciden
– Aaltjes ter bestrijding van engerlingen, emelten,…





Studiedag Kluizen – 13/12/2018

1. Meer vervuiling in 2018! (weinig regen, weinig verdunning)

2. Meer dan 110 actieve stoffen vindt men te veel terug in het oppervlakte water 
(Brakeleiken en Burgravenstroom)

• 20 fungiciden, 50 herbiciden, 40 insecticiden!!!

• Sommige stoffen tot zelfs 2000x de drinkwaternorm

• Dit is pure lozing van restvloeistof en onaanvaardbare praktijken!

• Gevolgen:

• Dure filters nodig voor de waterproductie

• Productie moet soms stoppen omdat sommige stoffen moeilijk uit het 
drinkwater te halen zijn (metaldehyde slakkenkorrel  niet in de gracht 
strooien!!!)

• Men kan slechts beperkt oppervlaktewater uit de waterlopen halen omdat het 
regelmatig té vervuild is

- Dit is een serieuze beperking in droge jaren (zoals 2018)
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OORZAKEN NORMOVERSCHRIJDING DOOR GBM
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Anti-drift

doppen
Bufferzone

Drempels 
(ruggenteelt)

TIJD 

VOOR 

ACTIE!



Andere praktische tips voor een bespuiting!

1. Vul uw spuittoestel op een onverhard oppervlak (grasveld) of nog beter een vulplaats met opvang

• Bij morsen zullen de producten afgebroken worden in de grond en niet in de beek lopen!

2. Eindig de bespuitingen altijd met een mooi/makkelijk perceel waarvoor de waterhoeveelheid 
perfect kan berekend worden

• Weinig restvloeistof

3. Spoel altijd 3x op het veld en spuit de resten uit (duurt maar 10 minten!)

• Dat is makkelijk op mooi/makkelijk perceel

• Is wettelijk toegelaten

• Het resterende water bevat nog maar weinig product en is in vele gevallen zuiver genoeg voor 
een volgende bespuiting (opletten met maïsherbiciden, sulfonylureumverbindingen, …)

4. Loos het restwater nooit in de beek of op een verharde plaats

• DIT LOOPT GEWOON IN HET OPPERVLAKTEWATER!
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1m teeltvrije zone 



Nitroslow Fluid®

De bladmeststof voor           
de toekomst



Wat is Nitroslow Fluid®



Vergelijking bladmeststoffen

Foliplus Top®/Powergreen®/Azofol®

• Inhoud:

– 16,1% Stikstof 

– 4,02% MgO

– 8,1% SO3

• Soortelijk gewicht: 1,24 kg/l

• Prijs: ± 0,99€/L

• Voorbeeld in tarwe: 50l/ha in laatste 
blad:  10 eenheden N

 ± 49,5€/L

Nitroslow Fluid®

• Inhoud:

– 28% Stikstof 

• 16,5% Methyleenureum

• 11,5% Ureum

• Soortelijk gewicht: 1,25 kg/l

• Prijs: ± 1,55€/L

• Voorbeeld in tarwe: 30l/ha in laatste 
blad: 10,5 eenheden N

 ± 46,5€/L





Vergelijking Nitroslow Fluid® vs KAS 27 in tarwe

Conclusie:
- Een reductie van 16,75% stikstof doorgevoerd tijdens de laatste stikstofgift in het laatste blad 
- Opbrengstverhoging van 330 kg/ha of 3,25%
- Eiwitverhoging van 0,3%



Vergelijking stikstofefficiëntie Nitroslow Fluid® en 
een conventionele bemesting in uien

Conclusie:
- Met 4 bespuitingen Nitroslow fluid wordt een zelfde rendement behaalt ten opzichte van 

een conventionele bemesting
- De totale stikstofgift daalt met 31%



Vergelijking stikstofefficiëntie 3x15 l/ha nitroslow fluid®, 
Urean en een Conventionele bemesting in aardappelen

Conclusie:
- De bespuiting van 3x15 l/ha Nitroslow Fluid heeft een opbrengstverhoging van 10,2 ton of 14,2% 

t.o.v. het controleperceel en 6,2 ton of 8,3% t.o.v urean. Dit is waarschijnlijk te verklaren door het 
ontbreken van zouten, brandwonden en fytotoxiciteit

- Bij de maten groter dan +50mm werd er een stijging vastgesteld van 17,2% bij de toepassing van 
Nitroslow Fluid t.o.v. het controle object en 7,6% t.o.v. de urean bemesting 

Uitgevoerd door CRA-W te Gembloux



Enkele voordelen Nitroslow Fluid®

• Langdurige werking dankzij de methyleenureum 

• Minder kans op verbranding dankzij de zachte werking van methyleenureum

• Hogere concentratie stikstof = minder spuitvolume 

• Mengbaar met de meeste gewasbeschermingsmiddelen 

• Geen zouten

• Met minder stikstof zelfde of hogere opbrengst halen



BEDANKT VOOR UW AANDACHT!
VRAGEN ?


