GEWASBESCHERMINGSMONITOR
TEELT

Aspect

JAAR

Mogelijke Maatregelen

1. Teeltfrequentie / Vruchtwisseling

o Bouwplan / vruchtwisseling registreren per
perceel
o Minimaal 1 op
bouwplan.
o Vruchtwisseling door grondruil / grondhuur
o Aanvulling:

2. Uitgangsmateriaal en rassenkeuze

o Gecertificeerd uitgangsmateriaal
o Bepaald door derden
o Aanvulling:

3. Gewasmonitoring en
beslissingsondersteunende
systemen

o Gewasinspecties met teeltadviseur
o Bladschimmelwaarschuwingsdienst
o Gewas en weeradvies ( buienradar / Johan
Schuitema bv)
o Nieuwsbrief Johan Schuitema
o Aanvulling:

4. Mechanische Onkruidbestrijding

o Gebruik Schoffelmachine
o Aanaarden
o Aanvulling:

5. Keuze
gewasbeschermingsmiddelen op
basis van risico’s voor mens en
milieu registratie conform
wetgeving

6. Emissiebeperkende maatregelen
en technieken

www.ctgb.nl / www.milieumeetlat.nl
o Actuele registratie o.a. gebruik
gewasbeschermingsmiddelen
o Advies Johan Schuitema bv.
o Selectief aan natuurlijke vijanden
o Aanvulling:
o Gebruik drift reducerende doppen conform
WGA
o Windsnelheid in acht nemen max. 5 m/s
o Rijenspuit / onkruidstrijker / selector
Teeltvrije zone in acht nemen /
akkerranden zaaien
o Aanvulling:
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7. Resistentie management bij het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen.

o Etiketdosering volgen ( niet onder
doseren)
o Afwisselen werkzamestoffen,
gebaseerd op de FRAC- richtlijnen
o Keuze voor resistente rassen
o Aanvulling:

8. Overige niet-chemische maatregelen
die bijdragen aan verminderen van
gewasbeschermingsmiddelen gebruik.

o Gewasinspectie schadedrempels
o Plantgezondheid monitoren
o Precisielandbouw / GPS
sectieafsluiting spuit
o Mechanische onkruidbestrijding
o Inzet plantversterkers ( bemesting)
o Grondbewerking, bodembeheer
o Aanvulling:
o Jaarlijkse evaluatie gebruik
bemesting en gewasbescherming.
o Opstellen strategisch bouwplan met
adviezen voor volgend teeltjaar met
teeltadviseur Johan Schuitema bv.
o Aanvulling:

9. Oordeel over het succes van de
toegepaste beheersmaatregel

Opmerkingen en verbeterpunten afgelopen seizoen:

DATUM VERVOLGAFSPRAAK :

Paraaf teler:

Datum:

Paraaf Adviseur

Datum:

Bij de samenstelling van deze gewasbeschermingsmonitor is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Voor schade van welke aard dan ook, die een gevolg is van handelingen of
beslissingen gebaseerd op informatie uit deze gewasbeschermingsmonitor, aanvaardt Johan Schuitema bv geen enkele aansprakelijkheid.

