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met toekomst
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Wat is resistentie

“de ontwikkeling van een overerfbare eigenschap van

een populatie waardoor deze ongevoelig is voor een

dosis van een gewasbeschermingsmiddel welke toxisch is

voor de meerderheid van de individuen in een normale

populatie van dezelfde soort”

Definitie geldt voor resistentie bij zowel insecten als mijten, schimmels

en onkruiden.



Hoe ontstaat resistentie?
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gevoelig insect/mijt

insecticide

aangrijpingspunt

resistent insect/mijt

snellere en doeltreffendere ontgiftingverandering in het aangrijpingspunt



Soort Taxonomie Pest type
No. actieve

stoffen
Meldingen

Tetranychus urticae (bonespintmijt) Acari : Tetranychidae Gewas 86 331

Plutella xylostella (koolmot) Lepidoptera : Plutellidae Gewas 79 407

Myzus persicae (groene perzikluis) Homoptera :  Aphididae Gewas 69 296

Leptinotarsa decemlineata
(coloradokever)

Coleoptera : Chrysomelidae Gewas 51 188

Musca domestica (huisvlieg) Diptera : Muscidae Mens 47 187

Blattella germanica (Duitse kakkerlak) Dermaptera : Blattellidae Mens 43 213

Boophilus microplus (teek) Acari : Ixodidae Vee 43 145

Panonychus ulmi (fruitspintmijt) Acari : Tetranychidae Gewas 41 179

Bemisia tabaci (tabakswittevlieg) Homoptera : Aleyrodidae  Gewas 39 167

Aphis gossypii (katoenluis) Homoptera : Aphididae Gewas 37 103

Top 10 van de meest resistente beestjes, gebaseerd op het aantal actieve stoffen waartegen resistentie is 

gerapporteerd + het aantal meldingen van resistentie (2008)
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Factoren die resistentie in insecten in de 
hand kunnen werken

Insect

• korte levenscyclus, 
meerdere generaties / jaar

• hoge populatiedichtheid

• veel nakomelingen

• polyfaag (veel 
waardplanten)

• fitness van resistente 
individuen tov gevoelige

• dominantie van resistentie-
genen

Techniek

• te lage / te hoge doseringen

• onvoldoende bedekking

• verkeerde toepassingstijdstip

• geen afwisseling tussen 
middelen van verschillende 
klassen

• uitsluitend chemische 
behandelingen

• gebruik van middelen met 
brede werking / lange 
nawerking

• serre vs open lucht



Hoe resistentie vermijden? 

• (Insecticide) Resistentie Management

• Maatregelen die het ontstaan van resistentie zo 
lang mogelijk uitstellen (levensduur insecticide 
verlengen)

• Voorkomen dat resistente individuen in een 
populatie door selectie in het voordeel zijn

• Preventieve maatregelen

• Biologische bestrijding

• Chemische gewasbescherming

• IPM (Integrated Pest Management) –
geïntegreerde bestrijding



• Preventieve maatregelen

– schoon uitgangsmateriaal 

– bedrijfshygiëne (o.a. onkruid en gewasresten opkuisen)

– teelt: rassenkeuze (vroege rassen, resistente rassen), 
klimaatregeling (o.a. voor natuurlijke vijanden), 
watergift, vruchtwisseling, bemesting, …

– regelmatig scouten in het gewas!! Zowel naar plaag 
(begininfectie de kop indrukken) als naar nuttigen



• Eerst opteren voor niet-chemische 
gewasbescherming

– biologisch: sparen of bevorderen van de van nature 
aanwezige natuurlijke vijanden; inzetten van natuurlijke 
vijanden (predatoren, parasieten) 
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• Chemische gewasbescherming? 

– Wanneer? 
 Waar mogelijk bij economische schadedrempel
 Geleide bestrijding (waarschuwingssystemen)

– Respecteer het etiket !
 Maximum aantal toepassingen
 Aanbevolen concentraties/doseringen

– IPM / geïntegreerde bestrijding : 
 Biologische bestrijders en chemische middelen 

combineren 
 Telen volgens een aantal basisprincipes (8) die helpen 

om een duurzame en efficiënte gewasbescherming 
mogelijk te maken (verplicht vanaf 1 januari 2014)

– Zeer belangrijk:
 Keuze van het middel
 Toepassingswijze



1. Keuze van middel

• Belang van kennis werkingsmechanisme middel 
(werkingssnelheid, werkingsduur, gedrag in de plant, …)

• Belang van werkzaamheid naargelang stadium: viseer de 
gevoeligste stadia van de plaag (bijv. wolluis, dopluis, 
schildluis, …)

• Geïntegreerde bestrijding : houd rekening met neveneffecten! 

– www.koppert.nl

– www.biobest.be

– Zelfs indien nuttigen niet actief worden ingezet

• afwisselen met producten uit verschillende resistentiegroepen 
(IRAC, FRAC, HRAC MoA), maw met een ander 
werkingsmechanisme !!



Analoge werking

Selectie van dezelfde mutatie



Neurotox, groeiregulatie, energiemetabolisme, specifieke werking 



• bij teelten waar slechts 1 à 2x een plaag wordt verwacht, is 
de gewone afwisseling misschien best

– ABC-ABC (ABC kort na elkaar, binnen 1 generatie van 
het insect/mijt)

• bij teelten waar men 3x of meer op een seizoen een plaag
verwacht, zijn blokbespuitingen te adviseren, vermits men 
anders in middelennood komt

– binnen elk blok 2 tot 3 toepassingen kort na elkaar van 
eenzelfde middel (houd rekening met de erkenning + 
controle op eventuele verminderde werking)

– AAA-BBB-CCC (AAA kort na elkaar, binnen 1 generatie
van het insect/mijt)

• spuitinterval tussen bespuitingen (blokken) gekozen in 
functie van levenscyclus plaag, klimaat, gewasgroei





2. Toepassingswijze

• Perceptie teler: “product werkt niet” = resistentie ? 

– correcte toedieningsmethode (spuittechniek, doppen)

– correcte toedieningsomstandigheden



• Wat als een (blok)bespuiting met een 
bepaald middel niet meer werkt?

– nagaan of het wel resistentie is !

• juiste middel, dosis, spuittechniek (doppen), 
spuitschema, apparatuur, …

• overleg met teeltbegeleider en leverancier 
bestrijdingsmiddel

• eventueel bevestiging na onderzoek in labo

– geen herbespuiting met dit middel of een middel uit 
dezelfde MoA groep! 

 in de praktijk wordt dat middel dikwijls frequenter 

ingezet en/of aan een hogere dosis  FOUT

– afhankelijk van stabiliteit resistentie, minstens een half 
jaar tot een jaar wachten voor het middel terug kan 
gebruikt worden, daarna testbespuiting uitvoeren 



Voorlichting en adviezen RM

• Resistentie is een niet te onderschatten probleem!

• Middelenpakket wordt kleiner (toename kosten, 
hogere eisen, regelgeving, resistentie), maar 
afhankelijkheid chemische behandeling blijft

• Afstemming adviezen teeltadviseurs en 
gewasbeschermingshandel  pro-actief
resistentiemanagement, lange-termijn belang vóór 
korte-termijn belang

• Samenwerking ‘concollega’s’, proefcentra en 
overheidsdiensten (bijv. IRAG BNL)




