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GEÏNTEGREERDE GEWASBESCHERMING

IPM IN VRAAG EN ANTWOORD
We krijgen dikwijls vragen van telers over het juiste tijdstip van behandeling tegen verschillende
schadeverwekkers. Het is voor hen niet altijd gemakkelijk om te kiezen tussen preventief of
curatief spuiten; ook worden de mogelijke gevolgen van ‘kalenderbespuitingen’ vaak verkeerd
ingeschat.
Verónica Dias, foto’s PCS

Vraag: ‘Behandel pas wanneer nodig’, betekent dit dat ik pas moet behandelen wanneer ik een schad
scha
schadebeeld zie? Is het
verboden om preventief te behandelen volgens IPM?
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Bij dierlijke parasieten moet de aanwezigheid vastgesteld worden vooraleer een behandeling wordt gepland
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Ja en nee, het is afhankelijk van het type schadeverwekker.
IPM principe 3 ‘Behandel pas wanneer nodig’, betekent
dat je moet kunnen aantonen waarom je op een bepaald
moment een behandeling uitgevoerd hebt. Deze beslissing
kan gebaseerd zijn op (1) de aanwezigheid van schadeverwekkers of klimatologische omstandigheden die gunstig
kunnen zijn voor het uitbreken van een bepaalde ziekte, (2)
als de schadedrempel overschreden is, (3) meldingen van
een Waarschuwingssysteem, (4) advies van een voorlichter,
(5) eigen ervaring,...
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Voor andere ziekten is het aan te raden om gevoelige
soorten actief te monitoren en tijdig te behandelen en zo de
verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.
Preventieve behandelingen zijn hier enkel aanvaardbaar na
advies door een voorlichter of waarschuwingssysteem.Q
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