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1 Wat zijn best practices gewasbescherming
De best practices gewasbescherming zijn in 2004 opgesteld door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en
in 2006 voor de eerste keer geactualiseerd in samenwerking met LTO. PPO heeft dit uitgevoerd in opdracht van
het ministerie van LNV en onder begeleiding van LNV, LTO, Agrodis en VEWIN in het kader van het Convenant
Gewasbescherming.
De best practices gewasbescherming zijn in 2004 gedefinieerd als de belangrijkste geïntegreerde
gewasbeschermingsmaatregelen die potentieel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van de
milieubelasting maar die nog niet (breed) in de praktijk zijn verspreid. Vrijwel alle best practices kennen nog
belemmeringen. Het wegnemen van belemmeringen (door o.a. onderzoek en voorlichting) is belangrijk om de
maatregelen toegepast te krijgen en voor het boeken van milieuwinst.
Bij de actualisatie bleek deze definitie niet goed werkbaar. Daarom is de definitie van de best practices
aangepast en ingepast in het grotere geheel van alle gewasbeschermingsmaatregelen (zie figuur).
De best practices zijn nu gedefinieerd als de maatregelen waar een ontwikkeltraject met onderzoek/ontwikkelaar
en praktijk gaande of mogelijk is, en die een aanwijsbare bijdrage aan het verlagen van milieubelasting en/of
ontwikkeling duurzame gewasbescherming hebben en die nog belemmeringen (kosten, arbeid, risico, kennis)
kennen. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van definitieve recepten om maatregelen toe te passen vanuit een
bestaand conceptrecept.
Doel van deze indeling van maatregelen met de best practices is het bijdragen aan het bevorderen van
geïntegreerde gewasbescherming door het zichtbaar maken van de innovatie7inspanning en het resultaat daarvan
transparant maken.
Best practices gewasbescherming zijn opgesteld voor de belangrijkste gewassen in de plantaardige sectoren.
Nu zijn alleen de best practices beschreven. De maatregelen in de andere categorieën zijn nog niet beschreven.
Wel is aangegeven in welke categorie de maatregelen uit de lijsten best practices gewasbescherming 2004 nu
thuis horen.
Aan de actualisatie hebben diverse PPO7collega’s bijgedragen evenals een grote groep telers in de diverse
klankbordgroepen en medewerkers en telers vanuit Telen met toekomst. We willen allen die hieraan bijgedragen
hebben bedanken voor hun medewerking.
Dit document beschrijft de best practices voor de witte champignon. Voor de andere plantaardige sectoren zijn
gelijksoortige documenten beschikbaar.
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Maatregelen duurzame gewasbescherming
Maatregelen in ontwikkeling

Maatregelen worden getoetst op effectiviteit en haalbaarheid, ontwikkeling van
conceptrecepten
•
•
•

Ontwikkeling nieuwe concepten en maatregelen
Geen/nauwelijks toepassing en nog geen toetsing in praktijk (te vroeg)
Door cluster plantgezondheid, universiteiten, onderzoeksinstituten

Best practices

Toetsing van effectieve maatregelen op haalbaarheid, ontwikkeling definitieve recepten
•
•
•

Ontwikkeltraject met onderzoek/ontwikkelaar en praktijk is gaande of mogelijk
Maatregel draagt bij aan verlagen milieubelasting en/of ontwikkeling duurzame
gewasbescherming
Belemmeringen (kosten, arbeid, risico) zijn aanwezig en bekend

Good practices

Specifieke maatregelen

Effectieve en haalbare maatregelen
Good practices in implementatie

Effectieve maatregelen die niet haalbaar zijn voor
brede praktijk

•
•
•
•

•

Maatregel is praktijkrijp, receptuur is aanwezig
Alleen ‘risicobeleving en onbekendheid’ is een
belemmering
Kennisverspreiding en demonstratie van
definitieve recepten is nodig
Vele partijen kunnen bijdragen aan verspreiding

•
•
•

Good practices geïmplementeerd
•
•

•

Maatregel wordt door merendeel van telers op
goede wijze toegepast
Geen acties meer nodig

•
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Maatregel draagt bij aan verlagen
milieubelasting en/of ontwikkeling duurzame
gewasbescherming en
Belemmeringen (kosten, arbeid, risico) zijn
nog aanwezig en/of
Maatregel is alleen haalbaar onder specifieke
omstandigheden of met extra stimulans en/of
Er zijn mogelijk belemmeringen op gebied
van toelating middelen en/of wetgeving en/of
Er zijn geen concrete acties voor handen om
de belemmeringen op korte termijn weg te
nemen voor toepassing in brede praktijk
Op langere termijn mogelijk wel perspectief
voor toepassing in brede praktijk
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schoonhouden machinepark, waaronder
vul7 en snijmachines en vrachtwagens

Toegepast in biologische
landbouw

2.

Bijdrage aan het verlagen
van de milieubelasting

schone compost, dekaarde en broed

Belemmeringen

1.

Implementatiegraad

Maatregelen

Type maatregel

2 Best practices gewasbescherming witte
champignon

1,4

1

1

1,2

ja

hygiëne kan optimaler, certificering kan
bijdrage leveren

1,4,5

1,2

1

1,2

ja

kan verbeterd worden, veelal een bron van
besmetting van schimmelziekten, zoals

Korte toelichting

Verticillium fungicola
3.

schoon fust

1

1

1

3

ja

hygiëne kan optimaler, waardoor uitbraken
van ziekten voorkomen kunnen worden

4.

schoonmaken, opruimen,reinigen,
afvoeren bedrijfsafval

1,4

1

1

1,2

ja

kan optimaler waardoor uitbraken van ziekten
en plagen voorkomen kunnen worden

5.

instructie personeel in meerdere talen

1

1,2

1

1,2

ja

6.

doodstomen volgens doodstoom regime
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1

1

1,4

ja

7.

gebruik chemische
gewasbeschermingsmid7delen toepassen
als nodig
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1,2

1,2,4

4

nee

nog steeds toegepast zonder noodzaak te
bepalen

8.

monitoring van Verticillium fungicola en
Trichoderma soorten

3,4

2

1

1,2

ja

Moleculaire detectietesten in ontwikkeling
voor praktijkgebruik

9.

keuze champignonras

1,2,4

2

1

1,2

ja

Wisselen van ras kan tot vermindering van
Verticillium fungicola leiden. (Partieel)
resistente rassen in ontwikkeling voor
praktijkgebruik

Type maatregel
1.preventie
2.teelttechniek
3.waarschuwings7 en
adviessystemen
4.niet7chemische
gewasbescherming
5.chemische
gewasbescherming
6.emissiebeperking

Implementatiegraad
1.maatregel toegepast in
de praktijk
2.maatregel in onderzoek

Belemmeringen
1.kosten
2.opbrengstreductie
3.arbeid
4.risico
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goede educatie van personeel voorkomt
verspreiding van ziekten en plagen. Goede
instructie bij toenemend gebruik van
uitzendkrachten is lastig
8 uur bij 70 HC,
alternatieven gewenst

Bijdrage aan het
verlagen van de
milieubelasting
1.verminderde
afhankelijkheid van
chemie
2.groot
3.matig
4.klein
5.geen

Toepassing in de
biologische landbouw
ja
maatregel
toegepast in de bio7
logische landbouw
nee maatregel niet
toegepast in de bio7
logische landbouw
n.v.t. maatregel niet van
toepassing

Contactpersoon best practices witte champignon
Johan Baars
Telefoonnummer: 0317 7 4 83578
E7mail: johan.baars@wur.nl
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