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App Gewasbescherming Fruitteelt (GWB-app)

De Gewasbeschermingsapp voor de fruitteelt van Delphy ondersteunt de fruitteler bij het maken van de keuze voor 

de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. In de steeds sneller veranderende wereld van GBM-toelatingen is de 

Gewasbeschermingsapp van Delphy altijd up-to-date. Door per teelt te zoeken naar ziekten en plagen kiest u, afhankelijk 

van het moment in het seizoen, de optimale toepassing. 

Nieuw de GWB-app



Hoe werkt de 
gewasbeschermingsapp? 
Om snel te kunnen navigeren kiest u eenmalig voor 

welke gewassen u de GWB-app wilt gebruiken. 

Menu

• Kies uw teelt

• Definieer het probleemtype (onkruid, 

ziekten/plagen, overig)

• Kies het insect / plaag

• Kies het seizoen

• Raadpleeg uw advies

• Kies uw mogelijke toepassing

• Lees de wettelijke gebruiksvoorschriften, 

driftmaatregelen, teeltvrije zones, 

veiligheidstermijn, interval

• Ontvang de optimale bestrijdingsinzet



Waarom deze GWB-app?
Wie gewasbescherming uitvoert moet weten wat de 

wettelijke richtlijnen zijn en welke adviezen daarbij horen. 

De GWB-app biedt altijd de actuele informatie. Voor 

de teler levert dit zekerheid in keuzes op, zowel in het 

voldoen aan de wettelijke richtlijnen als in de keuze van de 

juiste middelen. 

Interesse in de GWB-app?
U krijgt de app gratis bij aanschaf van onze 

Gewasbeschermingsgids! Vul het formulier in en wij 

sturen u de Gewasbeschermingsgids toe, samen met de 

inlogcode voor de GWB-app.
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René Bal

Adviseur Grootfruit

M 06 53 37 50 87

E  r.bal@delphy.nl

Gerjan Brouwer

Adviseur Biologische Fruitteelt
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E  g.brouwer@delphy.nl

David van de Graaf
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Adri Streef

Adviseur Fruitteelt en Aardbeien
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Willem van Eldik

Adviseur Aardbeien en Kleinfruit
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Onderzoeker Steenfruit en Kleinfruit
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