
 

Versie  / 2-12-2019  Paraaf:……………………………… 
Deze gewasbeschermingsmonitor is een hulpmiddel. De teler is en blijft echter zelf verantwoordelijk voor juiste naleving 
van wettelijke eisen. CLTV Zundert is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van gebruik van deze monitor. 
 

Naam bedrijf: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Naam teler: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Instructie 

Geef per aspect aan welke maatregelen zijn genomen in het afgelopen teeltseizoen om het gebruik van chemische 

gewasbescherming zoveel mogelijk te beperken. De gewasbeschermingsmonitor dient verplicht 2 maanden na 

afloop van de teelt ingevuld te zijn. Telers zijn ook verplicht om een middelenregistratie bij te houden. 

Teelt: 

 

Datum: 

Aspect: Genomen maatregelen: 

 

 1. Teeltfrequentie, voorvrucht en teeltwisseling: 

Bijvoorbeeld: Ander gewas, bodemanalyse, 

groenbemester, zwarte braak, organische bemesting, 

etc. 

 

 

 

 

 

2. Uitgangsmateriaal en rassenkeuze: 

Bijvoorbeeld: Gecertificeerd uitgangsmateriaal, ziekte 

resistente rassen, specifieke groenbemester, etc. 

 

 

 

 

 

 

3. Signalering/monitoring van (schadelijke) ziekten 

en plagen: 

Bijvoorbeeld: Monitoring met vallen, waarnemen 

natuurlijke vijanden, ronde met voorlichter, lezen 

vakblad, infomail, rondgang groep, inzaai tagetes, 

grondmonsters analyses, etc. 

 

 

 

 

 

4. Niet chemische gewasbescherming: 

Bijvoorbeeld: Wegvangen insecten, gebruik natuurlijke 

vijanden, biologische middelen, mechanische 

onkruidbestrijding, etc. 

 

 

 

Gewasbeschermingsmonitor 



 

 

   

 Meer informatie over onze producten en teelttechnische zaken: 
 

 Johan Pijnenburg  +31 (0)6 12 46 30 68  Marco Schuurmans +31 (0)6 30 43 15 00  Marco van Hassel +31 (0)6 23 68 07 86 

  J.pijnenburg@cltvzundert.nl   m.schuurmans@cltvzundert.nl    m.vanhassel@cltvzundert.nl 

  

 Verkoop binnendienst: +31(0)76-5979022    Patricia Schellekens p.schellekens@cltvzundert.nl      Anja Oomen A.Oomen@cltvzundert.nl   
  

  

 

 

5. Keuze van de gebruikte 

gewasbeschermingsmiddelen gebaseerd op: 

Bijvoorbeeld: Waarschuwingssysteem, adviseur, 

etiketteksten, formulering (vast of vloeibaar), 

effectiviteit, selectiviteit, etc. 

 

 

 

 

6. Emissie beperkende maatregelen: 

Bijvoorbeeld: Luchtondersteuning, rijen/kappen spuit, 

gebruik drift reducerende doppen, teeltvrije zone, 

weersomstandigheden, etc. 

 

 

 

 

7. Resistentie management bij gebruik 

gewasbeschermingsmiddelen: 

Bijvoorbeeld: Etiketdosering volgen, afwisseling 

werkzame stoffen / chemische groepen, etc. 

 

 

 

 

8. Overige maatregelen welke zorgen voor een 

lager GBM gebruik: 

Bijvoorbeeld: Schadedrempel accepteren, gebruik 

GPS systemen, volgen informatie bijeenkomsten, 

lidmaatschap studieclub, etc. 

 

 

 

 

9. Zijn de toegepaste beheersmaatregelen 

succesvol geweest? 

Bijvoorbeeld: Perceel 1: “Onkruid door beperken 

spuitbeurt toch door gekomen” en “Ondanks hoge 

druk meeldauw onder controle gehouden”, etc. 

 

 

 

 

10. Aandachtspunten volgende teelt: 

Bijvoorbeeld: Uitgangsmateriaal, gebruik andere 

middelen, teeltplan aanpassen, etc. 

 

 

 

 

Handtekening teler 
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