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Geïntegreerde gewasbescherming IPM
Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf:
Naam zaakvoerder:

CP: CB 6.2, 6.3, 6.4 &
6.5
Datum:

De producent past maatregelen toe betreffende:
 Preventie (minstens twee maatregelen per teelt)
 Observatie en monitoring (minstens twee maatregelen per teelt)
 Interventie
1. Preventie (inclusief bijlage 15.2 van Vegaplan Standaard – IPM checklijst)
Teelt:
…

Teelt:
…

Teelt:
…

IPM – checklijst
Door gepaste maatregelen (bv. afdekken en/of
buiten de serre of teelt brengen) verspreiding
van ziekten en plagen vanuit afvalhopen met
gewasresten voorkomen
Machines en apparatuur worden regelmatig
gereinigd om verspreiding van schadelijke
organismen te voorkomen
Gebruik van propere potten, trays en plant- en
trekbakken
Potgrond opslaan op propere plaats en
afdekken (beschermd tegen onkruid)
Reinigen van afgedekte velden en teeltbodems
Onkruidvrij houden van paden en wegen
Grondig reinigen van de binnenkant van de
kasconstructie of kweektrekcel
Aangetaste planten, plantendelen en
plantenresten verwijderen
Gebruik van ontsmettingsmateriaal voor
schoeisel en/of handen en gastenkledij (jassen,
schoenovertrekkers, handschoenen, haarnetjes,
petjes, …)
Optimale klimaatsturing (o.a. luchten (relatieve
vochtigheid onder controle houden), beregenen
(irrigatie – druppelen), verwarmen (bv. planten
droogstoken))
Insectengaas in verluchtingsramen
Plaatsen van linten, flappen aan ingangsdeuren
(voorkomen insecten), sluis en/of UV
vanglampen
Ontsmetten van drainwater bij hergebruik
Verwijderen van tweede bloei bij pitfruit
Stimuleren van de afbraak van de op de bodem
gevallen aangetaste vruchten en bladeren met
borstel en hakselaar; met uitzondering van
aantasting door Drosophila suzuki
Zuiver maken van kankers en insmeren van de
wonden met erkende middelen
Verwijderen van de rupsen van de glasvlinder in
kankers en van de tijgerrups in takken of stam
Voorkomen van sterk groeiende scheuten die in
staat zijn tot het scheppen van haarden van
schadelijke organismen
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Teelt:
…

Teelt:
…

Teelt:
…

Controleren van de boomgaardomgeving op
bacterievuur geïnfecteerde waardplanten en
gepaste maatregelen nemen
Ontsmetten van snoeischaren, snoeimessen en
oogstmateriaal
Andere maatregelen
Bodemstructuur verbeteren
Organische stof-gehalte in de bodem verhogen
Resistente of tolerante rassen planten/zaaien
Andere: …
Andere: …
2. Observatie (inclusief bijlage 15.4 van Vegaplan Standaard – IPM checklijst)
Teelt:
…

Teelt:
…

Teelt:
…

IPM – checklijst
Intensieve, systematische monitoring in het
gewas door o.a. (wekelijkse) visuele
waarnemingen (dmv. o.a. vangplaten,
feromoonvallen, indicatorplanten, tellingen,…) +
notities
Gebruiken van klimatologische waarnemingen
die de infectiedruk kunnen bepalen
Gebruiken van de waarschuwingsberichten
komende van de erkende waarnemings- en
waarschuwingsdiensten
Vlaanderen: Inagro, NPW, PCA, PCF, PCG,
PCH, PSKW
Wallonië: Carah, CIM, CPL-Vegemar, CRAW,
GAWI, Pameseb, PROFRUIT
Individuele begeleiding en perceelsopvolging
door een erkende adviseur of voorlichter +
verslaggeving
Determinatie of analyse van staal met ziekte of
plaag
Andere maatregelen
Andere: …
Andere: …
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3. Interventie (inclusief bijlage 15.5 van Vegaplan Standaard – IPM checklijst)
Teelt:
…

Teelt:
…

Teelt:
…

IPM – checklijst
Biologische bestrijding door gebruik te maken
van natuurlijke vijanden.
Gebruik van erkende biologische en natuurlijke
preparaten tegen ziekten en plagen (bv.
Trichoderma tegen schimmels, Bacillus tegen
rupsen)
Gebruik van fysische methoden (bv.
wegvangen door vallen en lijmbanden (mass
trapping), langzame zandfilter voor wegvangen
schimmels, UV-behandeling, stomen,
insectengaas)
Verwarringstechniek
Mechanische onkruidbestrijding
Alternatieve (niet chemische)
onkruidbestrijding: thermische
onkruidbestrijding, wieden, gebruik van
onkruidonderdrukkende methoden (gronddoek,
organische mulchen, bedekkend gewas, …)
Biologische bodemontsmetting
Fysische bodemontsmetting
Bodemontsmetting via solarisatie
IPM – checklijst – enkel Wallonië
Aardappelen: mechanische of thermische
verdroging (eventueel in combinatie met de
fytosanitaire behandeling)
Andere maatregelen
Selectieve middelen gebruiken
Resistentie strategie toepassen
Andere: …
Andere: …

Verantwoordelijke (naam)
Datum
Handtekening
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