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1. Bodemgebonden ziekten en 

plagen 

 

Zijn er problemen met bodemgebonden 

ziekten of plagen en indien ja welke? 

 

 

Is er grondonderzoek gedaan waaruit 
dit blijkt?  

 

Welke preventieve, overige niet-

chemische maatregelen en groene, 

laag-risicomiddelen past u toe tegen 
genoemde probleemorganismen?  

 

Welke chemische gewasbescherming 

wordt toegepast tegen bodemgebonden 

ziekten en plagen? (geef aan per 

ziekte/plaag welke middelen. Indien het 

een actieve stof uit Bijlage 2c, lijst II 

betreft: geef onderbouwing van de 
noodzaak)  

 

Maakt u gebruik van pleksgewijze of 

plaats-specifieke bestrijdingsmethoden?  

 

 

 

 

2. Niet-bodemgebonden ziekten en 
plagen  

 

Wat zijn de belangrijkste overige 

ziekten en plagen? 

 

Welke preventieve, overige niet-

chemische maatregelen (o.a. 

biologische bestrijders) en groene, 

laag-risicomiddelen past u toe tegen 

genoemde probleemorganismen?  

 

Welke chemische gewasbescherming 

wordt toegepast tegen deze ziekten en 

plagen? (geef aan per ziekte/plaag 

welke middelen. Indien het een actieve 

stof uit Bijlage 2c, lijst II betreft: geef 

onderbouwing van de noodzaak, waar 

mogelijk aantonen met 

monitoringgegevens/ gebruik BOS)  

 

Maakt u gebruik van pleksgewijze of 
plaats-specifieke bestrijdingsmethoden? 

 

 

3. Monitoring en Beslissings-
ondersteunende systemen (BOS’en)  

 

Welke BOS’en gebruikt u en waarvoor? 

 

 

Voor welke plagen voert u monitoring 

en scouting uit en welke 

schadedrempels hanteert u? 

 



 

 

4. Onkruidbestrijding   
Wat zijn de belangrijkste onkruiden?   
Welke preventieve en niet chemische 

maatregelen past u toe? 
 

Welke chemische gewasbescherming 

wordt toegepast tegen onkruiden? 

(benoem middelen. Indien het een 

actieve stof uit Bijlage 2c, lijst II 

betreft: geef onderbouwing van de 

noodzaak van inzet tegen de 

aanwezige onkruiden)  

 

Maakt u gebruik van rijentoepassingen 

of pleksgewijze bestrijding? 
 

 
 
5. Emissiebeperkende maatregelen 
en technieken 

 

Welke bovenwettelijke maatregelen 

past u toe tegen emissie? (zie ook lijst 

emissie-beperkende maatregelen in 

Bijlage 2d)  

 

 

 

6. Actieve stofnorm   

Geef een inschatting van het gepland 

gebruik gewasbeschermingsmiddelen: 

 

toe te passen middelen (productnaam 

en actieve stof) en dosering 

 

Hoeveelheid actieve stof/ha per 

toepassing en totale hoeveelheid actieve 

stof/ha/teelt 

 

Wat is de actieve stof norm van het 

gewas: ……….… kg/ha 

 

Verwacht u dat u aan de actieve 

stofnorm voor het gewas kunt voldoen? 

 

 

 

7. Compensatie maluspunten van gebruik actieve stoffen uit 

Bijlage 2c, lijst II  (bonus/malus)  

 

Zijn maluspunten van geplande gbm toepassingen te compenseren 

met bonuspunten? 

 

Aantal maluspunten (zie lijst II, bijlage 2c en eigen overzicht gepland 

gebruik) 

 

Aantal bonuspunten (zie ingevulde digitale checklist keuzemaatregelen  

 

 

8. Evalueer het succes van de 

toegepaste maatregelen (tijdens 

en/of na de teelt)  

 

  

 
 


