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CAF en haar medewerkers geven naar eer en geweten goede adviezen en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, voortvloeiend uit deze adviezen 

 
        Beschermt teelt en telers... 

              
Gewasbeschermingsmonitor Fruitteelt 2022 
De gewasbeschermingmonitor is de opvolger van het GBM-plan. Deze dient onderdeel te zijn van uw 
duurzame gewasbescherming. Vul gefaseerd in en evalueer na uw teeltseizoen, 5 jaar bij registratie bewaren !! 

 
Aspect Mogelijke maatregel 
1. Teeltfrequentie & Werkwijze -Vruchtwisseling / detail registratie plagen per 

perceel (handboek / REGpro  / Tracemasters, …) 
-Zie ook GlobalGAP/ voedselveiligheid administratie 

  Evaluatie / aanpak huidig seizoen: 
 
 
 

  Actiepunten volgend seizoen: 

2. Uitgangsmateriaal & rassenkeuze -Keuze voor ziekte resistente rassen 
-Gecertificeerd uitgangsmateriaal 
-Teeltwisseling 

  Evaluatie / aanpak huidig seizoen: 
 
 
 

  Actiepunten volgend seizoen: 

3. Monitoring van schadelijke organisme -Monitor spint, luizen, wantsen, vliegen, perenbladvlo 
-Feromoonvallen 
-Gebruik schadedrempels (CAF informatie) 
-Vangplaten / vallen in bedekte teelten (trips/div 
vlieg) 

  Evaluatie / aanpak huidig seizoen: 
 
 
 

  Actiepunten volgend seizoen: 

4. Beslissingsondersteunende systemen 
(waarschuwing, advies gericht op tijdig 
signaleren van toenemende ziektedruk) 

-RimPro Cloud Service (CAF) 
-RimCydia (CAF) 
-MijnMety.nl (Bodata) 
-Berichtgeving (CAF) 
-Bloeiweer (CAF) 

  Evaluatie / aanpak huidig seizoen: 
 
 
 

  Actiepunten volgend seizoen: 

5. Niet chemische gewasbescherming 
(toegepaste biologische, fysische en 
mechanische maatregelen) 

-Gebruik natuurlijke vijanden 
-Feromoonverwarring 
-Windsingels (als habitat nuttige insecten) 
-Virus preparaten (Fruitmot) 
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-Afspoeling en/of Groene Gewasbescherming 
  Evaluatie / aanpak huidig seizoen: 
 
 
 

  Actiepunten volgend seizoen: 

6. Keuze gewasbeschermingsmiddelen op basis 
van risico`s voor mens en milieu en 
registratie conform wetgeving 

- www.fruitteeltregistratiewijzer.nl  
-www.Ctgb.nl, www.milieumeetlat.nl, www.milieukeur.nl 
-Actuele registratie (o.a. REGpro, Tracemasters) 

  Evaluatie / aanpak huidig seizoen: 
 
 
 

  Actiepunten volgend seizoen: 

7. Emissiebeperkende maatregelen en 
technieken 

-Minimaal DRT klasse 75% 
-Teeltvrije zone 
-Eenzijdig toepassen buitenrij /zijde perceel 
-Windsingels 
-Spuittechniek & machine innovatie 
-Driftreducerende uitvloeier/hulpstof (o.a. Squall) 
-Vul en spoelplaats 
-Zicht op www.toolboxwater.nl  

  Evaluatie / aanpak huidig seizoen: 
 
 
 

  Actiepunten volgend seizoen: 

8. Resistentie management bij het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen 

-Etiketdosering volgen (niet onder/over doseren) 
-Afwisselen werkzame stoffen, gebaseerd op FRAC 
richtlijnen (o.a. SDHI en EBR groep) 
-Gebruik resistente / minder gevoelige rassen 

  Evaluatie / aanpak huidig seizoen: 
 
 
 

  Actiepunten volgend seizoen: 

9. Overige niet chemische maatregelen die 
bijdragen aan vermindering van het 
middelengebruik 

-Gewasinspectie & schadedrempels 
-Mechanische onkruidbestrijding 
-GPS sectieafsluiting spuit en/of nieuwe technieken 
-Deelname studieclub 
-Bezoek veldbijeenkomsten (CAF) 
-Gebruik fruitteeltinformatie berichten CAF  
-Duurzaam bodembeheer 
-Inzet plantversterkers / Groene Gewasbescherming 

  Evaluatie / aanpak huidig seizoen: 
 
 
 

  Actiepunten volgend seizoen: 

10. Oordeel over het succes van toegepaste 
maatregel 

-Jaarlijks evaluatie van teelt succes inclusief GBM 
-Opstellen strategisch plan voor volgend teeltjaar met 
voorlichter CropSolutions partner of CAF 

  Evaluatie / aanpak huidig seizoen: 
 
 
 

  Actiepunten volgend seizoen: 

 
Paraaf Teler:…………………    Datum:…………………… 


