Gewasbeschermingsmonitor
Snijmais
Teeltjaar:
Ras:
Perceel:
Teeltfrequentie:
Gewas:
Bouwplan:
Voorvrucht: …………….2016 …………………2015
Grondonderzoek:
Uitgangsmateriaal
Maakt u gebruik van:
gecertificeerd uitgangsmateriaal
zaadontsmetting
ziekteresistente rassen
landbouwkundig sterke rassen
Monitoring schadelijke organismen in gewas
Plaats u insectenvallen?
Advisering door teeltbegeleider
Door:

ja/nee
ja/nee

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
……………………………………

Gebruik van waarschuwings-, advies- en beslissingsondersteunende systemen
Welke van onderstaande systemen gebruikt u om tijdig toenemende ziekte/onkruiddruk te
signaleren?
Bezoek adviseur
………... keer per seizoen
Gewasinspecties
ja/nee
Anders namelijk
…………………………………….
Niet-chemische gewasbescherming (toegepaste biologische, fysische en mechanische
maatregelen)
Welke niet-chemische gewasbescherming gebruikt u in de maisteelt?
Mechanische onkruidbestrijding
ja/nee
Vals zaaibed
ja/nee
Keuze gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico’s voor mens en milieu en conform wetgeving
Gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moeten bijgehouden worden conform artikel 67 van
verordening (EG) nr. 1107/2009). Op de achterzijde kunt u bijhouden welke
gewasbeschermingsmiddelen u gebruikt heeft, dit moet u drie jaar bewaren.
Emissiebeperkende maatregelen en technieken
Past u emissiebeperkende maatregelen en technieken toe?
ja/nee
Resistentiemanagement bij het gebruik van GBM
Wat doet u om resistentie bij het gebruik van GBM tegen te gaan?
Afwisselen werkzame stoffen GBM
ja/nee
De juiste toepassing volgens het etiket
ja/nee
Overige maatregelen die bijdragen aan vermindering van GBM-gebruik
Welke maatregelen gebruikt u om het gebruik van GBM tegen te gaan
o
o
o

Duurzaam bodembeheer
Deelname studiegroep
Bezoek demodagen AR

o
o

Bezoek spuitlicentieverlengingen
Inzet plantversterkers
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Datum

Toegepaste gewasbeschermingsmaatregel (ook
biologische of mechanische onkruidbestrijding)

Dosering/ha

Ziekte/plaag/
onkruid

Waarneming/opmerking*

*Maak in deze kolom een notitie als u pleksgewijs een bespuiting heeft gedaan.

Evaluatie teelt:
Komend seizoen wil ik op het gebied van gewasbescherming het volgende verbeteren:

Op de volgende manier ga ik dat bereiken:

U dient deze gewasbeschermingsmonitor gedurende het teeltseizoen bij te houden en binnen twee maanden na afloop van de teelt af te ronden en drie jaar
te bewaren.
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