
Komt het weer goed?



Nieuwe woorden oefenen
 Knuffelcontact woord van 2020

 Deze week “afkoelings” week

 Agribashing

 Megastal 

 Pensioenboer/ Premieboer / Gsm boer

 Verpaarding “horsificatie” / Vertuining

 Betonstop / Bouwshift

 Namen van fytoproducten en “Packs” 



Landbouwgrond te koop

Het Brussels Gewest gaat “in de komende maanden 
en jaren” landbouwgrond kopen in Waals- en Vlaams-
Brabant om de biodiversiteit te bewaren en lokale 
landbouw te promoten om een deel van de Brussels 
bevolking te voeden. Dat heeft Brussels 
milieuminister Alain Maron (Ecolo) aangekondigd. 
Brussels MR-fractieleidster Alexia Bertrand en 
Vlaams-Brabants N-VA-Kamerlid Theo Francken 
reageerden meteen scherp.



Landbouwgrond te koop

 Colruyt Group wil landbouwgronden actief gaan 
verwerven en exploiteren

 Met de oprichting van een exploitatievennootschap, 
Agripartners genaamd, wil Colruyt Group zijn bestaande 
landbouwgronden verder gaan exploiteren en nieuwe 
landbouwgronden verwerven. “Het is niet de bedoeling 
dat we die gronden zelf gaan bewerken, dat zullen we 
doen in samenwerking met lokale landbouwers”, legt 
Stefan Goethaert, algemeen directeur Colruyt Group 
Fine Food en verantwoordelijk voor het 
landbouwbeleid.

Colruyt koopt West-Vlaamse bioboerderij
Jef Colruyt wil grootste boer van het land worden: “Dit is 
teruggaan naar de middeleeuwen”

Colruyt investeert in bio-boerderij De Lochting in 
Roeselare



Colruyt werkt samen met Wolfcarius

 Colruyt Group start samen met het Markegemse fruitbedrijf Wolfcarius
met de teelt van twee nieuwe appelsoorten: de Magic Star®, ontwikkeld 
door Fresh Forward, en de Coryphée®, ontwikkeld door het familiebedrijf 
van ZOUK bvba. Ook de fruittelers Neven Fruits Waremme en Gebroeders 
Bangels Gingelom werken mee. Met dit initiatief wil de groep appelen 
aanbieden die voldoen aan de verwachtingen van de klant wat betreft 
smaak, kleur en afkomst. Bovendien wil Colruyt Group op die manier het 
seizoen verlengen waarbinnen appelen van Belgische afkomst te 
verkrijgen zijn, en wordt tegelijkertijd vakmanschap van de lokale 
landbouwers in de verf gezet. De eerste oogst wordt in de herfst van 2019 
in de winkel verwacht. Colruyt Group kocht de exclusieve rechten op de 
verkoop van de ontwikkelaars. De retailer neemt ook de coördinatie van 
het project en de marketingkosten voor de lancering op zich. De telers 
investeren op hun beurt in de aankoop van de fruitbomen en in de 
productie.



Dure grond
Hoe spuit je dit?



ARDOOIE – Covid? Welke Covid? Zo zou je kunnen denken als je het 
jaarrapport van Ardo doorneemt. De familie Haspeslagh pakt daarin 
uit met bloeiende cijfers. Het was bepaald geen annus horribilis
voor Ardo. Het bedrijf van de familie Haspeslagh produceert 
diepvries groenten, kruiden en fruit in 21 productie eenheden in 9 
landen. In totaal wordt jaarlijks 940.000 ton volume verwerkt, goed 
voor wereldwijde export naar meer dan 100 landen. 4.000 
medewerkers werken met groenten en fruit van 3.500 telers, 
geteeld op 50.000 hectare.

Crisismanager verdient stevig aan herstel Greenyard 850,000 euro bonus en loon van 600,000 naar 750,000



Europa
 Green Deal

 50/30 % minder fyto tegen 2030

 GLB

 Minder basis premie en meer milieu gelinkte subsidies

 Bv Voedingsadditief om minder methaan uit te stoten

 Meer klemtoon op jongere boeren (-40 j)=  Vlaanderen 3175 of 17 %

 Meer vrijheid voor de regio’s om klemtoon te leggen

 Brexit

 Toch wat gaten: geen export van Schots pootgoed mogelijk

 Akkoord over handel met dezelfde “voedsel veiligheidsnormen en dierenwelzijn”

 Desinteresse van producenten in Europa

 200 milj investeren bij onzekere beoordelingsprocedures

 Vroeger 30 % naar O en O nu 5 % waarvan grootste deel herregistratie van “oude” moleculen.

 Europa staat op 1/10/2020 import nieuwe generatie GMO-soja toe !!

 De Europese Unie staat de import toe van een nieuwe generatie genetisch 
gemodificeerde soja uit de Verenigde Staten. Deze soja van Bayer is zo gemodificeerd 
dat het een cocktail van de herbiciden dicamba, glyfosaat (2016) nu ook glufosinaat-
ammonium kan verdragen. Dicamba is in de VS sinds kort verboden.



Vlaanderen
 Normen volgens BBT (best beschikbare techniek) principe zie Vlarem

 Maar zijn hoger dan praktisch en technisch uitvoerbare technieken

 Door te weinig praktijk ervaring in de overleg comités die de wetten opstellen

 Door de snelheid waarmee men zaken verplicht

 Lucht uitstoot reducties (luchtwassers): wankele systemen zonder praktijk 
kennis invoeren en daarna controles opdrijven.

 Lozingsnormen afvalwater kwaliteit doet verwerkende industrie in de hoge 
kosten jagen.

 Normen liggen hoger dan de technisch uitvoerbare kennis en mogelijkheden

 Indampen reststromen en hergebruik water, de volgende verplichte stap voor 
slachthuizen, melkerijen en groenteverwerkers (DUUR) om aan de nieuwe 
lozingsnormen te voldoen.

 Teelten onder druk vb Schorseneer

 Besluit: Wetgeving dient aangepast aan snelheid waarmee er technische 
vooruitgang is en praktisch haalbare normen.



Mestbank
 Stikstof normen die praktisch gewoon onhaalbaar zijn (prei)

 Wetgeving zonder inspraak van dure onderzoeksprojecten en centra

 Overheid verbied beregening zodat teelten mislukken en beboet daarna 
omdat er teveel rest stikstof in de grond zit !

 Invoering kunstmest register

 Boetes



Nieuwigheden op komst ?
 Pachtwet (Wallonië reeds van 1/1/2020)

 Pragmatische aanpak Stikstof

 Dienst Stikstof: basis is natuurdecreet en leden zijn….

 Brede weersverzekering nu 6 keuzes

 3076 landbouwers sloten verzekering af in 2020



N houdende bladmeststoffen



Hitte





Beregenen







Droogte



Klein kruiskruid



Groenten: onkruidbestrijding



Stuifschade





Stuifschade: Magnesium-ligninesulfonaat



Driftschade: Damp effect



Problemen in 2020
 Veldsla

 Iprodion (Rovral) residu januari 2020

 Zaadcoating

 Afkeuring

 Peterselie

 Propsulfocarb (Defi) residu december 2020

 Drift ?

 Afkeuring

 West Plant

 Florasulam in spruitkoolplanten: planten werden vergoed de rest niet

 Nissorun

 Vervuiling vulstof

 Luna Sensation

 Vervuiling actieve stof (Cello)

 FAVV blokkeert vrij na residu analyse

 Alles ok

 Les voor de loonsproeier

 Nooit generieke middelen in niet erkende teelten !



Vloeibare N in laatste blad : NOOIT met spleetdop



Aardappelen in 2021
 Dalupe: 2 l/ha 150 g/l flufenacet en Challenge 450 g/l (aclonifen)

 Mancozeb

 4/7/2021 verkoop 4/1/2022 gebruik

 Unikat/Valbon/Zorvec Solution

 Vervangers? duurder

 Alternaria ? Mn belangrijk

 Zampro (200 g/l ametoctradin) gekend uit Orvego, Prevint 1,2l/ha

 Caligula/Recital/Propulse

 Fluopyram (Luna, Velum, ….)

 2 x 0,45 l/ha 125 g/l fluopyram + 125 g/l prothioconazole

 Alternaria, botrytis, sclerotinia,...

 Packs Boreso Flex/…..

 Zorvec packs

 Zorvec + zoxamide (Reboot) = Zorboot

 Zorvec + benthiavalicarb (Valbon/Versilus) = Zorvec Endavia/ Zorvec Enicade Versilus

 Zorvec + amisulbrom (Evitto) = Zorvec Enicade N Tec

 Zorvec + mancozeb = Zorvec Enicade N Zeb

 Zorvec + Mancozeb + Cymoxanil = Zorvec Solution



Restrain



Uien de toekomst?
 Herbiciden verdwijnen

 Xinca/ Bromotril/Pyramine/CIPC

 Fungiciden komen

 Zorvec Endavia (30 g/l oxathiapiproline + 70 g/l benthiavalicarb) 3 X 0,5 l

 Orondis Plus (100 g/l oxathiapiproline) 3 x 0,2 l

 Insecticide blijven

 Movento/Ultor/Bandaka/Batavia



Bieten 2021
 Weinig zaad van rhizoctonia tolerante rassen voederbiet

 Erkenning van middel zou welkom zijn

 Conviso One KWS Smart Jitka

 2* 0,5 l in 2 en 6-8 bladstadium

 Beter is het melganzevoet stadium (max 4 blad)

 +Actirob 0,5-1 l + Fenmedifam 1-2 l + Tramat 0,25 l + Frontier Elite/Dual Gold 0,5 l

 Schieters uitstrekken !

 Luisbestrijding !



Granen: herbiciden
 Nieuw gamma Bayer: thiencarbendazone (TC Max) + Safener

 Tarwe , rogge, triticale, spelt

 Ereprijs, kamille, kruiskruid, klaproos, dovenetel, straatgras, raaigras + bodemwerking

• Gordium Star

• 3.3 % IODOSULFURON-METHYL-NATRIUM

• 15 % MEFENPYR-DIETHYL

• 2.5 % THIENCARBAZONE-METHYL

Dosis 300 g/ha + 1 l Natol (Actirob)

 Sigma Star

• 0.9 % IODOSULFURON-METHYL-NATRIUM

• 13.5 % MEFENPYR-DIETHYL

• 4.5 % MESOSULFURON-METHYL

• 2.25 % THIENCARBAZONE-METHYL

• Dosis 333g/ha + 1 l Natol

 Archipel Star

• 4.5 % IODOSULFURON-METHYL-NATRIUM

• 13.5 % MEFENPYR-DIETHYL

• 4.5 % MESOSULFURON-METHYL

• 3.75 % THIENCARBAZONE-METHYL

• Dosis 200 g/Ha + 1 l Natol



Granen: Fungiciden onder druk
 Triazolen

 Propiconazool 2020 (Apache, Cherokee,….)

 Epoxyconazool 2020 (Granovo, Palazzo, Adexar, Diamant, Osiris, 
Opus Plus, … Retengo Plus.

 22 producten 

 50% van alle behandelingen

 Cyproconazool 2020 (Apache, Cherokee, Citadelle)

 Fenpropimorf 2021 (Corbel, Diamant, Palazzo, Opus Team)

 Herbeoordeling in 2021
 Fenpropimorf

 Metconazool

 Tebuconazool !!!

 Prothioconazool

 Tetraconazool

 Multi site 

 Chloorthalonil 2020 15 producten (Bravo, Balear, ….)

 Mancozeb 2021



Granen: fungiciden 2021
 Revysol (mefentrifluconazool)

 Solo Lenvyor/Revystar

 + Pyraclostrobin Balaya

 + fluxapyroxad Revytrex/Verydor/Revystar Gold

 Pack met Flexity

 Inatreq active (50 g/l fenpicoxamid)

 Nieuwe chemische familie (picolinamides) met meerdere mogelijke toepassingen

 Aquino/Questar/Peacoq tarwe, spelt, rogge septoria 1,5 l roesten 2 l

 Plus partner triazool (metconazool, prothioconzool, tebuconazool)of Solatenol

 Peacoq + Turret 90 (metconazool) (+strobi)

 Aquino + Protendo (prothioconazool) (+strobi)

 Questar + Solatenol (SDHI)

 Proquinazid vervangt tebuconazool in Cello -----Cello Triple

 Fluopyram Ascra Xpro/Veldig Xpro/Keynote Xpro

 Pyraclostrobin komt solo

 Magnum/Comet 200 g/l  2 x 1,25 l/ha

 Partner voor:

 netvlekken in gerst en roesten

 Multi site

 Stavento/Mirror (500 g/l Folpet) 2 x 1,5 l/ha in tarwe

 Kumulus WG (80% zwavel) aan 5 kg in gerst en 6 kg in tarwe



DANK U 
en tot op 4 maart 19 h

Lieven Van Ceunebroeck

0474/95 20 09

lieven@demagri.be


