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Gewasbeschermingsmonitor fruitteelt 2019 
 
Twee maanden na de teelt dient u uw gewasbeschermingsmonitor ingevuld te hebben.  
De gewasbeschermingsmonitor is onderdeel van uw duurzame gewasbescherming.  
 
Vul in en evalueer na uw teeltseizoen. Vijf jaar bewaren bij uw registratie. 
 
De gewasbeschermingsmonitor is vormvrij om aansluiting met bestaande administratie, 
bedrijfsmanagement of teeltregistratie systemen mogelijk te maken. 
 
 
In het kort dient u toe te lichten: 
 
• Waarom u voor de huidige teelt heeft gekozen, 
 
• Welke monitoringstechnieken en waarschuwingsmodellen u heeft gebruikt, 
 
• Welke biologische en mechanische maatregelen u heeft toegepast, 
 
• Naast uw spuitschema, welke driftreducerende maatregelen u heeft gebruikt, 
 
• Wat u heeft gedaan om resistentie te voorkomen, 
 
• Dat u heeft gekozen voor de gewasbeschermingsmiddelen met de minste 
risico’s voor mens en milieu, 
 
• Of er middelen zijn gebruikt die een versterkende werking hebben op de 
   gewasbeschermingsmiddelen, 
 
• En of de bespuitingen hebben gewerkt. 

  



Gewasbeschermingsmonitor fruitteelt 2019 
 

 

Actiepunten Mogelijke maatregel 

1. Teeltwisseling / teeltfrequentie  - Vruchtwisseling / teeltfrequentie (kleinfruit) 

  
 - Detail registratie per perceel (REGPRO, Agromanager, 
   GlobalGAP, SMK/Planet Proof etc.) 

   - Anders: 

Evaluatie aandachtspunten afgelopen seizoen Actiepunten komend seizoen 

    

    

    

2. Rassenkeuze en uitgangsmateriaal  - Keuze voor rassen 

   - Gecertificeerd uitgangsmateriaal 

   - Resistenties tegen ziekten/plagen 

   - Kwaliteitseisen uitgangsmateriaal 

   - Anders: 

Evaluatie aandachtspunten afgelopen seizoen Actiepunten komend seizoen 

    

    

    

3. Monitoring van ziekten en plagen  - Monitoring plagen. Fruitspintmijt, groene appelwants, 
   appelbloesemkever, perenbladvlo 

   - Gebruik feromoonvallen 

   - Gebruik schadedrempels 

   - Advisering Delphy 

   - Bedekte teelt: vangplaten, vallen etc. 

   - Anders:  

Evaluatie aandachtspunten afgelopen seizoen Actiepunten komend seizoen 

    

    

    

4. Gebruik beslissingsondersteunende systemen  - Gebruik waarschuwingssystemen zoals RIMpro, Welte 

   - Schurft, fruitmot, vruchtboomkanker, bacterievuur e.a. 

   - Gebruik teeltondersteunende systemen zoals Delphy QMS 

   - Bloeiweer, dunning, oogsttijdstipvoorspelling (QMS) 

   - Anders:  

Evaluatie aandachtspunten afgelopen seizoen Actiepunten komend seizoen 

    

    

    

5. Niet-chemische gewasbescherming  - Natuurlijke vijanden, uitzetten of stimuleren 

(biologisch, fysisch, mechanisch)  - Feromoonverwarring 

   - Viruspreparaten 

   - Aaltjes toepassing (Taxuskever e.a.) 

  
 - Groene gewasbeschermingsmiddelen (parasitaire schimmels, 
   zepen, natuurlijke middelen) 

   - Bloemstroken, windsingels, maaibeleid grasbanen 



Gewasbeschermingsmonitor fruitteelt 2019 
 

Evaluatie aandachtspunten afgelopen seizoen Actiepunten komend seizoen 

    

    

    

6. Mechanische onkruidbestrijding  - Beheer zwartstrook 

   - Vergroening van de zwartstrook in de zomer 

   - Anders: 

Evaluatie aandachtspunten afgelopen seizoen Actiepunten komend seizoen 

    

    

    

7. Keuze gewasbeschermingsmiddelen  - Rekening houden met mens- en milieubelasting 

   - Gewasbeschermingsgids Delphy 

   - App gewasbescherming Delphy 

   - Registratie conform wetgeving 

   - Resistentiemanagement toepassen bij leuze middelen 

   - Inzet middelen op basis van aanwezige soorten 

   - Inzet middelen op basis van infectiekans 

   - Anders: 

Evaluatie aandachtspunten afgelopen seizoen Actiepunten komend seizoen 

    

    

    

8. Emissiebeperkende maatregelen  - Wettelijk Gebruiksvoorschrift middelen lezen en toepassen 

  
 - Toepassen driftreductieklassen, 75% op gehele perceel 
   (2018) 

   - Teeltvrije zone 

   - Eenzijdige behandeling buitenrij (langs watergangen) 

   - Spuitdoppenkeuze zoals op Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

   - Windsingels 

   - Spuittechniek en machine innovatie 

   - Driftreducerende spuitdoppen 

   - Driftreducerende uitvloeier/hulpstoffen 

   - Vul- en spoelplaats 

  
 - Zie ook: gewasbeschermingsgids fruitteelt 2018/2019, 
   www.helpdeskwater.nl, www.toolboxwater.nl 

Evaluatie aandachtspunten afgelopen seizoen Actiepunten komend seizoen 

    

    

    

9. Resistentiemanagement / middelenkeuze  - Aanhouden etiketdosering 

   - Afwisselen werkzame stoffen voor resistentiemanagement 

   - Gebruik resistente of minder gevoelige rassen 

   - Anders: 

Evaluatie aandachtspunten afgelopen seizoen Actiepunten komend seizoen 

    

    

    



Gewasbeschermingsmonitor fruitteelt 2019 
 

10. Overige niet chemische maatregelen die het 
middelengebruik verminderen 

 - Monitoring ziekten en plagen en hanteren schadedrempels 

   - Gebruik nieuwe spuittechnieken, GPS etc. 

   - Actua Delphy voor actuele informatie 

   - Overleg en discussie met adviseurs/collega's 

   - Duurzaam bodembeheer 

   - Verbeteren ontwatering perceel 

  
 - Inzet natuurlijke vijanden, groene  
   gewasbeschermingsmiddelen, plantversterkers 

   - Anders: 

Evaluatie aandachtspunten afgelopen seizoen Actiepunten komend seizoen 

    

    

    

11. Registratie werkelijk gebruik 
gewasbescherming 

 - REGpro 

   - Spuitschrift 

   - SMK/Milieu Proof 

   - Eigen registratiesysteem 

   - Anders:  

Evaluatie aandachtspunten afgelopen seizoen Actiepunten komend seizoen 

    

    

    

12. Oordeel over het succes van de toegepaste 
maatregelen 

 - Jaarlijkse evaluatie van slagen van de teelt incl.  
   gewasbeschermingsmiddelen 

   - Tevreden over alle maatregelen 

  
 - Ontevreden over het succes van enkele maatregelen, welke 
   problemen kwamen voor en waarom/hoe moest u ingrijpen? 

  
 - Opstellen strategisch plan voor volgend teeltjaar met  
   adviseur Delphy 

Evaluatie aandachtspunten afgelopen seizoen Actiepunten komend seizoen/verbeterpunten 

    

    

    

    

    

    

 

Evaluatie uitgevoerd door: Naam: 

 Bedrijf: 

Paraaf teler: Teeltseizoen: 

 Gewas: 

Datum: Perceel/aantal ha: 

 


