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Porseleinen jubileum 
voor internationaal 
familiebedrijf
Globachem brengt al 20 jaar innovatie in de fruitteelt 

Twintig jaar, zo lang is het alweer geleden dat Koen Quaghebeur en Els Paesmans 

Globachem oprichtten. Twee decennia later is hun in Sint-Truiden gevestigde 

bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke speler op de internationale markt van 

gewasbeschermingsmiddelen. Maar ondanks de sterke uitbreiding, is Globachem 

blijven vasthouden aan de basis waarmee het allemaal begon: een klantgericht 

familiebedrijf met een sterke focus op innovatie in de Belgische fruitteelt. 

In 2000 startte Globachem met het ont-
wikkelen, registreren en vermarkten van 
hoogkwalitatieve gewasbeschermings-
middelen voor de land- en tuinbouw. 
Aanvankelijk richtte het bedrijf zich 
vooral op post-patent producten, zowel 
voor de fruitteelt als voor de grote akker-
bouwteelten. In de loop der jaren begon 
Globachem zelf aan productontwikke-
ling te doen, zodat de onderneming nu 
ook volledig nieuwe toepassingen en 
nieuwe producten op de markt brengt.

Internationale én lokale focus

“Intussen is Globachem actief in meer 
dan 50 landen”, zegt medeoprichter Koen 
Quaghebeur. “We verkopen onze pro-
ducten aan grote nationale distributeurs. 
Zij doen de verdere marketing en verde-
ling van de producten naar de telers. In 
België hebben we zelf een uitgebreid 
netwerk van distributeurs die onze pro-
ducten verkopen.” 

“Intussen is Globachem actief 

in meer dan 50 landen.”

Gezien de centrale ligging in de 
regio Haspengouw-Hageland, heeft 
Globachem van bij de start een sterke 
focus gelegd op producten voor de fruit-
teelt. Vandaag kan het bedrijf zijn klanten 

dan ook een breed portfolio van produc-
ten aanbieden, voornamelijk gericht op 
de teelt van appel en peer (Tabel 1).

Focus op innovatie

Globachem investeert sterk in de ont-
wikkeling van eigen, innovatieve produc-

ten. “Globachem R&D haalt zijn inspiratie 
dikwijls uit de natuur, door het gebruik 
van bv. plantenextracten, secundaire 
metabolieten of micro-organismen in 
gewasbeschermingsmiddelen”, aldus 
Guy van Daele, afdelingshoofd R&D. 

“Globachem Discovery, onze afdeling in 
het Verenigd Koninkrijk, synthetiseert op 
een efficiënte manier nieuwe moleculen. 
In België beschikken we over gespecia-
liseerde onderzoekers en infrastructuur 
(Foto 1) om deze en andere moleculen 
snel te screenen en verder te ontwikkelen 
tot hoogwaardige producten.”

 Veilige vruchtdunning - vertakking

 Vruchtzetting - vruchtkwaliteit - vertakking 

 Vruchtzetting 

 Vruchtzetting - vruchtkwaliteit - vertakking  

Plantengroei-
regulatoren

 

 Barsten - vruchtmaat  

 Schurft 

 Schurft 

 Meeldauw 
Fungiciden 

 Bewaarziekten

 Perenbladvlo -  fruitmot
Insecticiden 

 Perenbladvlo 

Herbiciden  Onkruidbestrijding bodem 

 Lentenachtvorst 
Fysische middelen 

 Bescherming na de winter 

Tabel 1. – Globachem productportfolio voor de fruitteelt. Voor landspecifieke informatie omtrent 
de registratie en het label van deze producten, verwijzen we naar de database met geregistreerde 
gewasbeschermingsmiddelen van je land.

Foto 1. - Globachem Greennovation Center te 
Sint-Truiden
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“Globachem R&D haalt zijn 

inspiratie dikwijls uit de 

natuur.”

Globachem springt ook innovatief om 
met reeds gekende actieve stoffen, om 
zo producten te ontwikkelen die een 
duidelijke meerwaarde bieden aan de 
teler. Hierbij gaat het voornamelijk om 
nieuwe combinaties van actieve stoffen, 
uitbreidingen van het etiket (nieuwe teel-
ten, ziekten en plagen, toepassingsmo-
menten), verbeterde formuleringen of 
een verlaging van de toepassingsdosis.

Focus op nieuwigheden voor 
de fruitteelt

Momenteel heeft Globachem verschil-
lende nieuwe producten voor de fruitteelt 
in ontwikkeling. “We zijn onder andere 
bezig met vernieuwingen in het segment 
van de plantengroeiregulatoren”, zegt 
Lieven Denruyter, product manager fruit 
en groenten. “Daarnaast werken we ook 
sterk aan producten die stress bij planten 
verminderen. Zo dromen we ervan om het 
probleem van lentenachtvorst op te los-
sen en hopen we volgend jaar ons nieuwe 
product tegen zonnebrand te lanceren.”

“We dromen ervan 

om het probleem van 

lentenachtvorst op te lossen 

en hopen volgend jaar ons 

nieuwe product tegen 

zonnebrand te lanceren.”

Ter ondersteuning van hun klanten legt 
Globachem ieder seizoen ook demoproe-
ven aan met hun producten. Zo konden 
ze bijvoorbeeld laten zien dat de werking 
van Harpun op vers afgelegde eitjes van 
perenbladvlo een duidelijke meerwaarde 
is in het bestrijdingsschema (Figuur 1) en 
dat Pomax een krachtige werking heeft 
tegen bewaarschimmels in appel en peer 
(Figuur 2). 

Uitstel is geen afstel

Door de coronacrisis konden de 
Werktuigendagen 2020 helaas niet door-
gaan. “Als trouwe sponsor keken we er 
zoals elke keer reikhalzend naar uit”, 
aldus medeoprichtster Els Paesmans. 

“Bedoeling was om ons 20-jarig jubileum 
te vieren samen met alle bezoekers. Wij 
zijn dan ook vast van plan om dit bij de 
volgende editie alsnog te doen.” 
“Het Globachem team wil langs deze 

weg alvast alle klanten en fruittelers 
bedanken voor het jarenlange ver-
trouwen in onze producten,” vult Koen 
Quaghebeur aan. “Wij zullen ook in de 
komende jaren hard blijven werken om 
innovatieve gewasbeschermingsoplos-
singen aan te bieden voor de fruitsector.” 

Info

www.globachem.com
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Figuur 1. - Werkingsgraad () op L1-L3 larven 
van de tweede generatie perenbladvlo op 
Conference (Pcfruit 2019)  
Harpun is een geregistreerd merk van 
Globachem. Movento is een geregistreerd 
merk van de Bayer groep. 

Figuur 2. - Werkingsgraad () tegen 
vruchtrot bij Conference (CAF 2018) 
Pomax is een geregistreerd merk van 
Globachem. Luna Care is een geregistreerd 
merk van de Bayer groep. Bellis is een 
geregistreerd merk van BASF. Switch en Geoxe 
zijn geregistreerde merken van Syngenta.

Globachem, trouwe sponsor van de Werktuigendagen, tijdens de editie 2017
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