
Boeren zonder glyfosaat? Ja, maar

Algemeen

Kunnen wij boeren zonder glyfosaat? Het zou een retorische vraag 
kunnen zijn, maar de biosector durft volmondig ‘ja’ te zeggen. De 
gangbare sector houdt het op een voorzichtige ‘ja, maar’. De teelt 
moet dan helemaal anders worden aangepakt en bovendien zijn de 
alternatieven niet altijd zaligmakend. Voorlopig geen paniek: glyfo- 
saat werd eind vorig jaar door Europa opnieuw erkend voor vijf jaar.

Glyfosaat is het voorbije jaar haast onafge-
broken in de media geweest. Het leek wel of 
iedereen er zijn zegje over moest doen, voor-
al Roundup moest eraan geloven. Tijd voor 
een stand van zaken vonden ze bij de inge- 
nieursvereniging ie-net. Op hun studiedag in 
februari werd de meest prangende vraag niet 
geschuwd: ‘Kunnen wij boeren zonder glyfo- 
saat?’.

Glyfosaat, één van de veiligste 
actieve stoffen

Glyfosaat is een systemisch werkend bladher-
bicide. Het is intrinsiek niet selectief en dus 
breedwerkend. Product dat bij de bladtoepas-
sing toch op de bodem terechtkomt bindt heel 
sterk aan de bodemdeeltjes, waardoor het niet 
kan worden opgenomen door wortels. Dat is 
de reden waarom je al heel snel na het toepas-
sen van glyfosaat kan zaaien of planten, wat 
een grote troef is.

“Aan glyfosaat zijn wereldwijd al zoveel studies 
besteed dat we gerust kunnen stellen dat het 
één van de veiligste actieve stoffen is.” Dat 
zegt Maarten Trybou, voorzitter van het Erken-
ningscomité en diensthoofd Gewasbescher-

mingsmiddelen en Meststoffen van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-
keten en Leefmilieu. Maar wat is de wettelijke 
status van glyfosaat in België en Europa? Om 
tot het antwoord op die vraag te komen is het 
belangrijk te weten hoe de evaluatieprocedure 
in elkaar zit. “De evaluatie bestaat altijd uit een 
tweetrapssysteem: eerst moet de werkzame 
stof door Europa worden goedgekeurd, pas 
dan kunnen er nationale toelatingen volgen 
voor de formuleringen. Dat geldt voor nieu-
we werkzame stoffen en formuleringen, maar 
evengoed voor vernieuwingen van reeds be-
staande stoffen zoals glyfosaat.”

De werkzame stof is de meest relevante com-
ponent van een formulering qua giftigheid en 
stabiliteit. Goedkeuring ervan op Europees 
vlak vergt dan ook een uitgebreid dossier en 
langetermijnstudies waarmee de aanvrager 
minstens één veilige toepassing moet kunnen 
aantonen. Eens de werkzame stof door Europa 
is goedgekeurd, moeten de lidstaten de acute 
giftigheid van de volledige formuleringen eva-
lueren, en dat voor alle aangevraagde teelten. 
“Vooral de eerste stap is enorm tijdrovend. 
De hele procedure met onderling overleg van 
specialisten van de verschillende lidstaten,  

risico-evaluatie door de Europese Commissie 
en stemming door de lidstaten duurt gemid-
deld twee jaar.”

Opnieuw erkend voor vijf jaar

Glyfosaat werd voor het eerst geregistreerd in 
1973. De goedkeuring werd door Europa een 
eerste keer vernieuwd op 1 juli 2002. Vóór 
31 december 2015 was een tweede vernieu-
wing nodig, maar toen kwam er een kink in de 
kabel. Trybou: “Op 20 maart 2015 berichtte het 
Internationaal Agentschap voor Kankeronder-
zoek (IARC) dat glyfosaat vermoedelijk carcino-
geen is. En omdat de Europese Commissie niet 
onmiddellijk klaar was om hierop te reageren 
volgden twee opeenvolgende administratieve 
verlengingen voor glyfosaat tot 31 december 
2017.”

Uiteindelijk kreeg glyfosaat eind vorig jaar op 
de valreep een nieuwe erkenning voor vijf 
jaar. Maar er werden op Europees niveau be-
perkingen opgelegd voor de formuleringen, 
en dat is volgens Trybou nooit eerder gezien 
bij de erkenning van een werkzame stof. Zo 
zijn sinds 2 augustus 2016 tallowamines in de 
formuleringen verboden. Concreet zijn daar-
door in België 54 van de 141 formuleringen 
weggevallen. Europa vraagt ook bijzondere 
aandacht voor toepassingen om de oogst te 
vergemakkelijken (toepassing van glyfosaat 
als ‘droogmiddel’). Maar in België was deze 
toepassing nooit toegelaten omdat ze niet 
strookt met de goede landbouwpraktijk.  
De toepassing vóór de oogst als herbicide 
(in vicia-bonen, voedererwten en granen) is 
ingetrokken omdat er genoeg alternatieven 
voorhanden zijn.

Trybou voegt er nog aan toe dat aanvragen voor 
vernieuwing van formuleringen tegen 15 maart 
2018 moesten worden ingediend. “In principe 
moeten al deze producten tegen 15 december 
geëvalueerd worden, maar ik verwacht dat dat 
wel wat vertraging zal oplopen.”

Verboden voor  
niet-professioneel gebruik

Europa vraagt ook aandacht voor de blootstel-
ling van de gebruiker, zowel de professionele 
als de niet-professionele. “Onder druk van de 
media hebben de gewesten in ons land het 
niet-professioneel gebruik van glyfosaat verbo-
den. Op federaal vlak is er een KB in de maak 
met een algemeen verbod op synthetische 
herbiciden voor niet-professionele gebruikers. 
De publicatie ervan wordt deze zomer ver-
wacht. Producten tegen mossen en lage-risico- 
stoffen blijven wel toegelaten, evenals stof-

In de biologische landbouw is er niet één middel ter vervanging van glyfosaat. Het succes zit hem in een combi-
natie van maatregelen.
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fen van natuurlijke oorsprong (of synthetisch 
nagemaakt), micro-organismen en planten- 
extracten”, aldus Trybou.

Opruimbehandeling  
voornaamste toepassing

Een opruimbehandeling na de oogst, vóór het 
aanleggen van de voorjaarsteelten, is een van 
de meest courante toepassingen van glyfosaat 
in de land- en tuinbouw, evenals het gebruik bij 
graslandhernieuwing. Maar er zijn ook enkele 
belangrijke selectieve toepassingen: het be-
handelen in vooropkomst van zaaiuien, bieten 
en aardappelen, de gerichte strokenbehande-
ling in pitfruit en in de boomkwekerij en het 
behandelen van schieters in onder meer uien 
en bieten.

Weinig chemische alternatieven

Kunnen we glyfosaat vervangen op beteelde 
en onbeteelde terreinen? Die vraag probeert 
professor Benny De Cauwer van de Faculteit 
Bio-ingenieurswetenschappen van UGent te 
beantwoorden. “Er zijn enkele chemische al-
ternatieven om jonge zaadonkruiden te be-
handelen, namelijk de overige breedspectrum 
bladherbiciden zonder bodemnawerking: di-
quat, glufosinaat, azijnzuur en pelargonzuur. 
Maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Het 
zijn contactherbiciden waardoor ze een be-
perktere flexibiliteit bieden. Sommige midde-
len vragen ook een hoge dosis en/of hebben 
een beperkt onkruidspectrum.”

Voor gevestigde meerjarige onkruiden ligt het 
nog moeilijker. “Hier kan gewerkt worden met 
combinaties van graminiciden en/of herbicide- 
groeistoffen en/of ALS-remmers (remmen de 
aanmaak van aminozuren). Maar individueel 
hebben ze een beperkter onkruidspectrum 
en de erkende doseringen volstaan vaak niet. 
Deze middelen hebben dikwijls ook een lange-
re biologische persistentie en een hoger risico 
op resistentie-ontwikkeling.”

De Cauwer voegt er nog aan toe dat er voor 
particulieren nog minder chemische alterna-
tieven voorhanden zijn en waarschuwt voor 

een wildgroei van oneigenlijk gebruik van huis- 
tuin- en keukenmiddeltjes als schoonmaak- 
azijn, javel en strooizout.

Niet-chemische technieken niet 
altijd zaligmakend

Onkruiden kunnen uiteraard ook mechanisch 
worden aangepakt. Maar daarbij moet veel 
aandacht worden besteed aan de ‘wortel- 
onkruiden’. De Cauwer lijstte de tien meest 
gevreesde wortelonkruiden op: kweekgras, 
akkerdistel, akkermelkdistel, heermoes, haag-
winde, akkerwinde, veenwortel, klein hoef-
blad, akkerkers en de grote brandnetel. “De 
meeste soorten kan je aanpakken door ze re-
petitief (on)diep af te snijden of te maaien. Zo 
kan je de onkruiden uitputten; de aanhouder 
wint. Sommige meerjarigen met oppervlakkige 
uitlopers kan je bestrijden door ze diep onder 
te ploegen. Er bestaan ook machines die de uit-
lopers naar boven brengen (‘sorteren’) waarna 
ze kunnen uitdrogen of worden verzameld en 
afgevoerd. Meerjarigen met penwortels kan je 
ontwortelen (uitsteken) of je kan de penwortel 
ondergronds fijnmalen. Het spreekt voor zich 
dat er wel een aantal parameters zijn die mee 
het succes van de gekozen techniek bepalen.”

Naast mechanische zijn er ook nog een aantal 
fysische technieken om onkruid aan te pakken. 
Bovengronds verhitten, ondergronds verhit-
ten, elektrocutie en inundatie zijn de meest 
gekende voorbeelden hiervan.

“Niet-chemische technieken genoeg dus. Maar 
ze zijn niet altijd en overal inzetbaar en ver-
eisen herhaling”, besluit De Cauwer. “En ze 
kunnen ook belastend zijn voor het milieu. Dat 
wordt veel te weinig gezegd. Geïntegreerde 
onkruidbestrijding moet het doel zijn, maar 
er is dringend nood aan meer wetenschap en 
minder emotie.”

Biosector mikt op combinatie 
van maatregelen

Lieven Delanote van de afdeling biologische 
teelt van Inagro durft volmondig ‘Ja’ antwoor-
den op de vraag ‘Kunnen wij boeren zonder 

glyfosaat?’. “Ik zie deze vraag niet als een re-
torische vraag. De onkruidbestrijding in de bio-
logische teelt is een strategische oorlog waar-
in boer en wapens het verschil maken. In de 
biologische landbouw is er niet één middel ter 
vervanging van glyfosaat. Het succes zit hem in 
een combinatie van maatregelen. Boeren die 
ploegen hebben iets meer mogelijkheden ja, 
maar er zijn ook biobedrijven die het klaarspe-
len met niet-kerende bodembewerking.”

De groenbedekkers vernietigen is in de biolo-
gische landbouw een belangrijke uitdaging. 
Door de cultivator uit te rusten met brede 
ganzenvoeten valt er volgens Delanote al veel 
winst te halen. “Je boekt het meeste succes bij 
schraal weer in maart of april.”

Wortelonkruiden vormen een andere uitda-
ging. “Ruimte creëren om de wortelonkruiden 
te kunnen aanpakken is de boodschap. Dat doe 
je door heel doordacht de vruchtafwisseling te 
bepalen. En uiteraard moet je timing goed zit-
ten: je moet de juiste bewerking op het juiste 
moment uitvoeren. En herhalen wanneer dat 
nodig is.”

Ontwikkelingen staan niet stil

Mechanisatie en robotisatie zitten in een 
stroomversnelling. De machines worden veel 
slagkrachtiger. De wiedeg wordt een preci-
sie-eg waarmee je tot op 1 cm nauwkeurig on-
kruid kan wieden. De schoffelmachine wordt 
een multi-tool. En stuurtechnieken worden 
almaar nauwkeuriger. Naast gps-sturing, waar-
bij een virtuele gewasrij wordt gevolgd, is er nu 
ook camera-sturing, waarbij de effectieve rij 
wordt gevolgd. The sky is the limit. Ook wie-
den in de rij is mogelijk, maar voorlopig zijn de 
machines nog te duur. Hier en daar wordt er 
ook al gedroomd van een wiedrobot …

Maar hoe je het ook draait of keert: manueel 
wiedwerk blijft noodzakelijk. Delanote: “De 
referentie is onkruidvrij, want één plantje kan 
vele zaden voortbrengen en dus zorgen voor 
problemen het jaar nadien.” 

Delanote betreurt dat er in Vlaanderen nog 
weinig literatuur beschikbaar is rond het me-
chanisch aanpakken van onkruiden. In Frank-
rijk staan ze op dat vlak al een pak verder. Een 
mooie uitdaging voor de toekomst.

V. Neefs

Glyfosaat in cijfers
Glyfosaat is het best verkopende herbicide sinds 1980. Het vertegenwoordigt 31% van de 
totale mondiale herbicidenmarktwaarde. Wereldwijd werd in 2015 850.000 ton glyfosaat 
toegepast. Slechts 15% van het mondiale gebruik situeert zich in Europa en amper 0,06% in 
België. De NMBS is hier trouwens de grootste afnemer voor het onderhoud van de spoorweg-
beddingen. ■

| 13 | Proeftuinnieuws 6  | 23 maart 2018

co
py

rig
ht

 Pr
oe

ftu
inn

ieu
ws

co
py

rig
ht

 Pr
oe

ftu
inn

ieu
ws


