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Waarom van het project

Plan van aanpak

Het praktijknetwerk Telen met Toekomst werd in 2004
opgericht vanuit het gezamenlijk streven van overheid en
agrarische sector om te komen tot verduurzaming van de teelt
in Nederland. Concreet doel van het netwerk is het zo breed
mogelijk toepassen van duurzame gewasbescherming en
bemesting in de praktijk, met behoud van opbrengst en
kwaliteit. De kaders worden gegeven door het Convenant
Gewasbescherming en de gebruiksnormen voor bemesting.

1. Testen en doorontwikkelen van specifieke Best Practices
in samenwerking met ambitieuze ondernemers en
andere stakeholders.
2. Verspreiding van kennis over Best Practices en Good
Practices in samenwerking met telers en stakeholders,
gericht op overdracht van de verantwoordelijkheid voor
verdere verspreiding en implementatie aan telers en
stakeholders.
3. Zoeken naar oplossingen voor specifieke knelpunten;
daarbij zoeken naar samenwerking door het bij elkaar
brengen van de belangen van verschillende stakeholders.

In 2008 ging de tweede fase van dit netwerk van start.

Doelen Tmt-Boomkwekerij


Ontsluiten en verspreiden van kennis van haalbare en
effectieve methoden voor duurzame teelt



Samen met stakeholders werken aan implementatie
van deze methoden in de praktijk



Samen met stakeholders zoeken naar oplossingen
voor specifieke problemen op het gebied van
duurzame teelt

Voorbeelden van Best Practices waaraan in de afgelopen jaren is gewerkt in de
gewasgroepen laanbomen en sierheesters/coniferen.

Perspectief
Door samen met telers te werken aan implementatie van
geïntegreerde technieken werkt het project aan een meer
duurzame boomkwekerij
Daarnaast versterkt het project het draagvlak bij telers en
stakeholders voor duurzaamheid in de boomkwekerij, vooral
op het gebied van gewasbescherming en bemesting.
Trefwoorden:

De maatregelen zoals geformuleerd in de Best Practices Gewasbescherming Boomteelt
(links) vormen het uitgangspunt; de milieu-effectenkaarten (rechts) zijn een hulpmiddel bij
de keuze van gewasbeschermingsmiddelen op basis van minimale milieu-effecten (BP 9)
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