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Overzicht 

 

IPM: vanwaar komt het? 

 

IPM: wat is dit? 

 

IPM: hoe toepassen in de praktijk? 

 

IPM: controle? 

 

 

 



 

1. Waar komt IPM  

vandaan? 
 
 



Richtlijn 2009/128: duurzaam gebruik pesticiden 

 

Europese richtlijn 2009/128: duurzaam gebruik 

pesticiden 

 

Legt een kader vast waarbinnen de lidstaten hun 

gebruik van pesticiden dienen te verantwoorden  

Duurzaam – Verstandig - Risicobeperkend 

 

Inhoud: oa 

Kenniscertificaten > fytolicentie 

Keuring spuittoestel 

Bufferzones 

Verwerking lege verpakkingen: Agri-recover 

Fytolokaal 

IPM 
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2. Wat is IPM? 



IPM: Wetgeving 
Richtlijn 2009/128 voor een duurzaam gebruik van 

pesticiden 

Hoofdstuk 1 definities art 3: 

Geïntegreerde gewasbescherming = de zorgvuldige 

afweging van alle beschikbare 

gewasbeschermingsmethoden,  

 gevolgd door de integratie van passende maatregelen 

die  

 

 - de ontwikkeling van populaties van schadelijke 

organismen tegengaan 

   

 - het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en andere 

vormen van  interventie tot economisch en 

ecologisch verantwoorde niveaus beperkt  houden  

 

 - het risico voor de gezondheid van de mens en voor 

het milieu tot een  minimum beperken.  

 

Kortom IPM focus op  - groei van gezonde gewassen,  

   - landbouwecosystemen zo weinig 

mogelijk verstoren 

   - natuurlijke plaagbestrijding 

aanmoedigen  

 



IPM Wetgeving  

EU-kader : uitwerken IPM-richtlijnen volgens 8 

principes  

 

1. GAP: goede agrarische praktijk: teelttechniek 
 

2. Waarnemingen en waarschuwingen 
 

3. Schadedrempels 
 

4. Alternatieve bestrijdingsmethoden: biologisch, 

fysisch, mechanisch, … 
 

5. Keuze gewasbeschermingsmiddelen 
 

6. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen: dosis, 

frequentie 
 

7. Anti-resistentiestrategie 
 

8. Resultaat van de bestrijding 

 



IPM in Vlaanderen 

Uitwerken van praktische richtlijnen volgens EU-

kader  

 

 

Sectorwerkgroepen: professionele gebruikers 

 

Akkerbouw-voedergewassen 

Openluchtgroenten  

Groenten onder glas 

Fruitteelt: pit- en steenfruit, zachtfruit 

Sierteelt: boomkwekerij, sierplanten, groensector 

 

IPM-maatregelen in checklist 

 

 

 



3. IPM in de 

praktijk 

 



IPM praktisch 

 

PREVENTIE 

 

TEELTTECHNIEK 

 

MONITORING 

 

WAARNEMINGEN 

 

INTERVENTIE 

 

BESTRIJDING 

 

IPM gaat verder dan alleen gewasbescherming! 

 

 

 

 

 



 

 

IPM - Preventie 



1. Preventie 
Het voorkomen van ziekten en plagen door aangepaste 

teelttechnieken 

 

Bevorderen van nuttige organismen  

 en biodiversiteit 

 

 

 

 

 

Rassenkeuze: kennis van de eigenschappen  

 van het ras: gezondheidsstatus  

Gezond uitgangsmateriaal 

Vruchtafwisseling: rotatie 

Bemesting: aangepast aan de behoefte 

 



1. Preventie 
Erosie vermijden 

 

Verspreiding ziekten/plagen voorkomen 

Reiniging machines 

Afvalhopen afdekken 

Knolcyperus: maatregelen 

 

 

 

 

Aangepaste teelttechnieken >  

 verduurzamen gebruik  

 gewasbeschermingsmiddelen 

Zaaizaadbehandeling 

Plantbakbehandeling 

GPS 

…. 

 



 

 

IPM - Monitoring 



2. Monitoring 

Waarnemen van schadelijke organismen op 

basis van: 

 
veldobservaties  

 

 OF  

 

wetenschappelijk verantwoorde waarschuwings- en 

voorspellingssystemen 

 

OF 

 

advies van gekwalificeerde beroepsadviseurs.  

 

.  



2. Monitoring: waarnemen 



 

 

IPM Interventie 



3. Interventie 
 

Beheersmaatregelen op grond van de 

resultaten van de monitoring  

 

Strenge en wetenschappelijk verantwoorde 

schadedrempels 

 
 

 



3. Interventie 
Biologische, fysische, of andere niet-

chemische methoden verdienen de voorkeur 

Op voorwaarde van 

afdoende bestrijding 

economisch rendabel 

 

Voorbeelden:   

mechanische onkruidbestrijding 

Afbranden onkruiden 

Biologische preparaten (Bt) 

Afdekken insectengaas 

… 

Keuze gewasbeschermingsmiddel: spaar 

nuttigen 



3. Interventie 

Min. 50% driftreducerende doppen 

  

Driftreducerende technieken 

 

 

 

 

 

Verplichte bufferzone voor 

gewasbeschermingsmiddelen: 

1 meter landinwaarts gemeten vanaf de bovenste 

rand van het talud van bevaarbare waterlopen en 

onbevaarbare van eerste, tweede en derde 

categorie (aangeduid fotoplannen VA) 



 

 

IPM Registratie 



4. Registratie  

Registreer  

 

De toepassing > teeltfiche 

Welke monitoringsmethode 

Niet-chemische behandelingen 

Resultaat  

 

 

 

 



4. IPM controle?  



IPM in Vlaanderen: checklist 
 Integratie in Vegaplan Standaard 

 

IPM-checklist met alle maatregelen geïntegreerd 

voor verschillende sectoren 

Akkerbouwgewassen 

Ruwvoedergewassen 

Openluchtgroenten 

Glastuinbouw 

Fruitteelt 

 

Alle maatregelen ingedeeld in  

“1”: major-verplichtingen: 100% conform 

“2”: minor-verplichtingen: 70% conform 

“3”: aanbevelingen 

“nvt”: niet van toepassing 



IPM in Vlaanderen: controle 

Controle-orgaan (OCI) 

Erkend door de minister op voorwaarde: 

 

Geldige erkenning van FAVV 
 

 

3-jaarlijkse audit-controle door OCI 

 

Bij audit Vegaplan-standaard: automatisch IPM mee 

gecontroleerd 

 

Geen lid Vegaplan: zelf OCI aanstellen voor IPM-

audit binnen de 3 jaar 

 

 

Sanctiereglement: wat bij non-conformiteiten  



Conclusie IPM 

Preventie – Monitoring – Interventie – Registratie 

 

Haalbaar in de praktijk 

 

Beperkte bijkomende administratieve last 

 

Aandacht voor geïntegreerde gewasbescherming 

 

 



Dank voor 
aandacht! 


