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IPM – Integrated Pest Management
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Wat is IPM?

Invasieve onkruiden

W&W

Technieken 
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Richtlijn 2009/128: duurzaam gebruik pesticiden

Europese richtlijn 2009/128: duurzaam gebruik pesticiden

Legt een kader vast waarbinnen de lidstaten hun gebruik van pesticiden 
dienen te verantwoorden 

Duurzaam – Verstandig - Risicobeperkend

Inhoud: oa
Kenniscertificaten > fytolicentie
Keuring spuittoestel
Bufferzones
Verwerking lege verpakkingen: Agri-recover
Fytolokaal
IPM: geïntegreerde gewasbescherming

3

EU: 8 principes IPM

1. Gap: goede agrarische praktijk
2. Waarschuwingen
3. Schadedrempels
4. Alternatieve bestrijdingsmethoden
5. Keuze gewasbeschermingsmiddelen
6. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen: dosis, frequentie
7. Anti-resistentiestrategie
8. Resultaat van de bestrijding
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IPM richtlijnen opgesteld

PREVENTIE of VOORKOMEN

TEELTTECHNIEK

MONITORING of WAARNEMEN

WAARNEMINGEN

INTERVENTIE of BESTRIJDING

BESTRIJDING

IPM gaat verder dan alleen gewasbescherming!
Acties opgelijst in checklist

DEEL 1:  PREVENTIE
1.1 Biodiversiteit

1.2 Rassenkeuze

1.3 Vruchtafwisseling

1.4 Bodemanalyse

1.5 Bodemerosie

1.6 Irrigatie

1.7 Hygiënemaatregelen

1.8 Maatregelen ter voorkoming van ziekten en plagen
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1 Preventie: teelttechnieken-hygiëne
1.7 Machines en apparatuur worden regelmatig gereinigd om 

verspreiding van schadelijke organismen zoals aaltjes of 

bodemgebonden ziekten en knolcyperus te voorkomen (is 

opgenomen in het schoonmaakplan)

2 2

Gepaste maatregelen nemen (vb afdekken) om groei van aardappelen 

op afvalhopen te vermijden zodat er geen ziekten of plagen kunnen 

verspreid worden.

2 Nvt

Invasieve onkruiden
Knolcyperus (Cyperus esculentus)

Cypergras (biezen, zeggen)
knolletjes lopen uit vanaf mei
roze voetjes en zijdelings groeiende wortels met typisch 
ondergrondse uitlopers. 
bladeren groeien vanuit de basis van de knol; zijn 
geelgroen van kleur. 
bloei met stijve driekantige stengels met geelbruine 
bloeiwijzen van eind juli tot oktober. 
ondergrondse knolletjes (enkele mm tot enkele cm) zijn 
eerst wit, later kastanjebruin en uiteindelijk bijna zwart, 
hazelnootachtige smaak (delicatesse in bepaalde 
zuiderse landen) 
De bovengrondse delen sterven af in de winter en de 
knolletjes zijn winterhard en tot 10 jaar actief.
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Van knolletje naar woekerplant

1 knolletje

10-tal uitlopers (meerdere 

malen per groeiseizoen)

2000’en plantjes en 8000 

knolletjes

10 m2 besmet

Knolletjes blijven tot 10 jaar actief en zijn winterhard !

Knolcyperus….opmars in Vlaanderen

situatie 2010 (bron FAVV)
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Knolcyperus
Oorzaken besmetting perceel

Besmet plantgoed knolgewassen (vb pootgoed)
Aanvoer besmette grond en stalmest 
Vuil en grondresten aan machines
Uitlopers besmette buurpercelen
Grondbewerkingen

Quarantaine-status opgeheven
Geen meldingsplicht meer naar FAVV
Wel verplichte bestrijding
Vanaf 2016 opgenomen in IPM

• Verbod teelt wortel-, bol en knolgewassen

• Bewerk besmet perceel steeds als laatste

• Reinig machines

• Verbod afvoer grond

Knolcyperus
Aanpak 

Snel herkennen!!!
Handmatige verwijdering
Chemische bestrijding
Mais inzaaien
Zwaardekkend gewas inzaaien (vb. wintergerst) gevolgd door glyfosaat in 
stoppel
Afgraven en ‘begraven’ : 

Binnen een straal van 3 m vanaf de rand van besmettingshaard afgraven tot 
50 cm diep . De uitgegraven grond begraven op het perceel zelf en met 
minimaal 1 m onbesmette grond bedekken. 
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Andere probleemonkruiden

Doornappel: (Datura stramonium)
Nachtschadige
Late kiemer
Ontsnapt soms aan onkruidbestrijding
Giftige plant en zaden

Gevaar
Ruim het op! en ook van het perceel

Snelle verspreider (honderden zaden)

. 

Jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris)
(Spoor)wegbermen/Hooiweilanden
Giftig voor zoogdieren

Bladeren en bloemen (ook gedroogd)
Alkaloïden

Bestrijding moeilijk
Pioniersplant
Kort levensduur
Vlug zaadvorming
Uittrekken handmatig bij kleine planten
Maaien = toenemen
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Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)
Meest invasieve exoot
Wegbermen
Ondergrondse wortelstokken
Schade aan flora, gebouwen, wegenis, leidingen
Voorlopig beperkt op landbouwpercelen
Bestrijding? 

Chemisch?
Verhitten van afgegraven grond? 
Injectie stoom?
Elektrocutie? 

IPM - Monitoring
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2. Monitoring

Waarnemen van schadelijke organismen op basis van:

veldobservaties 

OF 

wetenschappelijk verantwoorde waarschuwings- en 
voorspellingssystemen

OF

advies van gekwalificeerde beroepsadviseurs. 

. 

2. Monitoring: waarnemen

17 18



17/11/2020

10

Waarnemings- en waarschuwingssysteem 
(W&W)

Vb aardappelen: Phytophthora infestans (schimmel)
Databankapplicatie: simulatie en voorspelling ontwikkeling ziekte
Bladnatperiode gewas: temperatuur, neerslag, luchtvochtigheid en 
windsnelheid bepalende invloed bij kieming en groei schimmelsporen
48 automatische weerstations in Vlaanderen registreren de nodige 
weersgegevens per uur. Verwerking van deze gegevens in het 
ziektemodel geeft een goed beeld van de ontwikkeling van de schimmel.

HOE WERKT HET?
Advies voor bespuiting op het juiste moment met het juiste middel
Telers krijgen hiervan persoonlijk bericht 
Ook webapplicatie die perceelsgericht advies verleent. 

IPM Interventie
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3. Interventie

Beheersmaatregelen op grond van de resultaten van de 
monitoring 

Strenge en wetenschappelijk verantwoorde schadedrempels

3. Interventie

Biologische, fysische, of andere niet-chemische methoden 
verdienen de voorkeur

Op voorwaarde van
afdoende bestrijding
economisch rendabel

Voorbeelden:  

mechanische onkruidbestrijding

Afbranden onkruiden

Biologische preparaten (Bt)

Afdekken insectengaas

…

Keuze gewasbeschermingsmiddel: spaar nuttigen
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3. Interventie

Min. 50% driftreducerende doppen

Driftreducerende technieken

Verplichte bufferzone voor gewasbeschermingsmiddelen:
1 meter landinwaarts gemeten vanaf de bovenste rand van het talud van 
bevaarbare waterlopen en onbevaarbare van eerste, tweede en derde 
categorie (aangeduid fotoplannen VA)

Dank voor uw aandacht!
Vragen?

Bart.debussche@lv.vlaanderen.be
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