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Wat is IPM?
Integrated Pest Management

=> Duurzaam gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen



IPM - Regelgeving- Vlaanderen
Besluit Vlaamse Regering 5 december 2014: 
geïntegreerde gewasbescherming 

Geïntegreerde gewasbescherming | Landbouw en Visserij 
(vlaanderen.be)

Verplicht vanaf 1 januari 2014 
Voor bedrijf dat:

Percelen aangeeft op 31 mei in VA
Professionele GBM gebruikt
- Hetzij landbouwer zelf
- Hetzij via derde (loonwerker, andere landbouwer,..)

- Uitzondering: 

- Voor bio-landbouwer met bio-certificaat

- Indien geen professionele GBM gebruikt 
worden

https://lv.vlaanderen.be/plant/gewasbescherming/geintegreerde-gewasbescherming


Wettelijk kader IPM

Europese Richtlijn duurzaam gebruik GBM

http://www.bing.com/images/search?q=fytolicentie&view=detailv2&&id=293B06EDE8A89577D3868654423E21F3C44B8133&selectedIndex=213&ccid=KRgE8viO&simid=608035403282254669&thid=OIP.KRgE8viOGbS31Pxp7lk06QEsDq


IPM

Reeds Verplicht van 1 januari 2014

3-jaarlijkse audit (IPM of Vegaplan)

Controle gebeurt door erkende OCI’s

Wie nog niet gecertificeerd is voor IPM (of vegaplan) 

=> dringend aanmelden bij OCI !!!



Erkende OCI’s

Carah
Certalent
CertiOne
Ckcert
Comité du lait
Quality partners
SGS
Tüv Nord Integra



Nieuwigheden IPM
Vooral de focus op:

Vermijden van puntvervuiling

Vermijden van drift





Nieuwigheden in IPM

Wanneer? Maatregel Score

2023

2026

Spuittoestellen bij openluchtteelten (uitgezonderd rugspuiten, 

lansspuiten, stationaire spuittoestellen en onkruidspuiten in de 

fruitteelt) moeten uitgerust zijn met een schoonwatertank

Deze schoonwatertank dient een minimaal volume te hebben 

van:

- Overeenkomstig met de ISO-normen OF

- 100 liter bij spuittanken groter van 1.000 liter OF

- Bij spuittanken die kleiner zijn dan 1.000 liter dient het 

volume minimaal 10% van het spuittankvolume te zijn

2

1



Nieuwigheden in IPM

Wanneer? Maatregel Score

2023

2026

Op dagen dat een spuittoestel niet in gebruik is, staat deze  in 

een overdekte ruimte (met uitzondering van de 

stationaire spuiten)

2

1



Nieuwigheden 

in IPM

Wanneer? Maatregel Score

2023 Bij bespuitingen in open lucht moet er een driftreductie van 

minimum 75% worden gerealiseerd

1

2026 Bij bespuitingen in open lucht moet er een driftreductie van 

90% worden gerealiseerd, waarbij minimaal 75% driftreductie 

wordt gerealiseerd op het spuittoestel zelf

(Een akkerbouwer kan dan bv. kiezen voor effectief 90% 

DRdoppen, terwijl een fruitteler 75% DRtechniek op 

spuitmachine combineert met hagelnet/haag en een 

groenteteler 75% DRdoppen gebruikt op een rijspuit met 

afschermende kappen …)

1



Productgebonden driftreductie
Product Bufferzone  etiket 50% DR 75% DR 90% DR

Adengo (maïs) 10 m met klassieke techniek 5 2 1

Dual Gold (maïs) 10 m met klassieke techniek 5 2 1

Frontier Elite (maïs) 20 m met klassieke techniek 10 5 1

Fandango Pro (Wintertarwe) 20 m met 50% DR 20 10 5

Capri Twin (Wintertarwe) 5 m met klassieke techniek 2 2 1

Bofix (Grasland) 1 m met 90% DR / / 1

Bofix (Wintertarwe) 10 m met 90% DR / / 10



Voorbeeld: Bufferzones van fungiciden (aardappelen)



Driftreducerende doppen



Driftreducerende doppen op Fytoweb



Driftreducerende doppen op Fytoweb



Nieuwigheden in IPM

Wanneer? Maatregel Score

2022

2026

Doornappel dient bestreden te worden. Er dient vermeden 

te worden dat dit onkruid in zaadproductie komt. 
(Vanaf een overschrijding van 10 planten met zaadproductie/ha wordt dit aanzien 

als een non-conformiteit) 

2

1



Nieuwigheden in IPM

Wanneer? Maatregel Score

2023 Gebruik van een kantdop op spuitbomen gebruikt voor 

neerwaarts gerichte bespuitingen langs oppervlaktewater en 

verhardingen. 

2



Wanneer? Maatregel Score

2023 Indien er bij het vullen van het spuittoestel 

water uit het oppervlaktewater wordt 

aangezogen, mag de aanzuigleiding niet 

gecontamineerd zijn met 

gewasbeschermingsmiddelen
(Contaminatie treedt bv op wanneer er spuitnevel tijdens de 

spuitwerkzaamheden neerslaat op de aanzuig-of 

toevoerslang die mee op de spuitmachine vervoerd wordt.)

1

Nieuwe maatregelen

Wanneer? Maatregel Score

2023 Indien bij het vullen van het 

spuittoestel een aanzuigslang wordt 

gebruikt, dient er een terugslagklep 

aanwezig te zijn.

1



Wanneer? Maatregel Score

2023 Invullen van de fyteauscan (www.fyteauscan.be) . Hierbij 

wordt er duidelijk gemaakt waar er een risico bestaat dat 

gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen.

2

Nieuwe maatregelen

http://www.fyteauscan.be/


Bestrijding knolcyperus

Wanneer? Maatregel Score

2023 Het verbod op het telen van wortel-, knol- en bolgewas wordt 
gerespecteerd op een perceel besmet met knolcyperus. 
Een perceel besmet met knolcyperus is een perceel met meer dan 10 
m² aantasting op het perceel. 
Telt mee in de vierkante meters: 
• Meer dan 10 planten/m² of 
• meer dan 50% bedekkingsgraad.

1



Bufferzones

Wanneer Maatregel Score

2023 Teeltvrije zone van 1 meter langs waterlopen die met een blauwe of 
paarse lijn aangeduid staan op de verzamelaanvraag

1

Wanneer Maatregel Score

2023 Respecteer een fyto-vrije bufferzone van 1 m voor veldspuiten en van 
3 m voor boomgaardspuiten t.o.v. alle andere 
oppervlaktewaterlichamen en verhardingen die naar 
oppervlaktewaterlichamen kunnen aflopen

1

Wanneer Maatregel Score

2023 De fyto-vrije zone van 3 m langs VHA waterlopen is gerespecteerd. 
Op de landbouwpercelen langs waterlopen die zijn opgenomen in de 
Vlaamse Hydrografische Atlas wordt de drie meter pesticidevrije 
strook gerespecteerd (aangeduid met blauwe lijnen en vormen op de 
verzamelaanvraag)

1



Het aanleggen van bufferstroken naast waterlopen



Welke zijn VHA waterlopen en alle andere 
oppervlaktewaterlichamen?



App LV-AgriLens | Landbouw en Visserij 
(vlaanderen.be)

Wat kan er met de App
Alle perceelsinfo is zichtbaar
Foto’s nemen die meteen de locatie en 
het tijdstip van de foto’s vastleggen + 
deze info uploaden naar L&V
Perceelsinfo delen met anderen. Met één 
klik bezorgt u de loonwerker een link met 
een routebegeleiding naar het perceel.

Opzoeken van VHA waterlopen en alle 
andere oppervlaktewaterlichamen

De LV-AgriLens App

https://lv.vlaanderen.be/e-loket/help-e-loket/app-lv-agrilens


ONDER VOORBEHOUD VAN GOEDKEURING GLB 
VLAAMSE REGERING



Gewasrotatie

Wanneer? Maatregel Score

2024 Op bedrijfsniveau wordt op 1/3 van het bouwlandareaal 
gewasrotatie toegepast door :

- Een andere hoofdteelt te telen dan het voorgaande jaar OF

- Na de hoofdteelt een nateelt aan te houden die minstens 
12 weken op het perceel aanwezig is en die tot een andere 
gewassoort behoort dan de hoofteelt van het betrokken 
jaar

Op perceelsniveau wordt nooit 4 jaar na elkaar dezelfde 
hoofdteelt aangehouden

1



Gewasrotatie

Wanneer? Maatregel Score

2024 Uitgezonderd: 
- Geldt niet voor meerjarige gewassen, grassen en andere 

kruidachtige voedergewassen, en braakliggend land

- Vrijstelling voor percelen met vaste irrigatie voor knolbegonia

- Percelen besmet met knolcyperus: maïs na maïs is toegelaten tot 
wanneer perceel vrij is van knolcyperus op percelen met klei- en 
leembodem

1



Gewasrotatie

Wanneer? Maatregel Score

2024 Niet van toepassing op landbouwbedrijven waar:
- Meer dan 75% van het bouwland wordt gebruikt om grassen of 

andere kruidachtige voedergewassen te produceren of braak of 
wordt gebruikt voor een combinatie daarvan

- meer dan 75% van het subsidiabele landbouwareaal is blijvend 
grasland en wordt gebruikt om grassen of andere kruidachtige 
voedergewassen te produceren of wordt gedurende een 
aanzienlijk deel van het jaar of een aanzienlijk deel van de 
gewascyclus beteeld met gewassen die onder water staan, of 
wordt gebruikt voor een combinatie daarvan

1



Bedankt voor de aandacht
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