©

AV
B

S

Aksent

© AVBS

IPM-toepassing: wie niet mee is,
is gezien
Al zes jaar zijn de IPM-principes onder de huidige vorm van toepassing. Controle hierop
gebeurt door erkende controle-instanties - al dan niet samen met Vegaplan. Telers die
zich hiervoor nog niet hebben aangemeld, maken daar beter snel werk van.

Pascal Braekman,
Sectoradviseur sierteelt & gewasbescherming
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IPM of geïntegreerde gewasbescherming is een teeltmethode die past in
een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, wat ook het
doel is van de invoering van de fytolicentie. Sinds 1 januari 2014 moeten
land- en tuinbouwers bij de teelt van
gewassen de principes van IPM toepassen. Deze werden al vijf jaar
eerder vastgelegd, in de Europese
richtlijn 2009/128 rond het duurzaam
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

“

Om na te gaan
of je voldoet aan
de richtlijnen is
een checklist
opgesteld.

kelijke certificeringsinstellingen
(OCI’s) die Vegaplan controleren, ook
de IPM-controle doen. Dit omdat de
IPM-checklijsten mee vervat zitten in
de Vegaplan-standaarden. De Vegaplan-standaard Niet-Eetbare Tuinbouwgewassen (NET) omvat zowel de
sectorgidsen sierteelt ‘productie’,
‘handel’ als de specifieke IPMcheckklijsten. Wie echter niet aangesloten is bij Vegaplan, moet zich
afzonderlijk laten controleren voor
IPM.

IPM: nadenken over de noodzaak

CKCert of Certalent

In de praktijk komt IPM erop neer dat
je goed nadenkt over de noodzaak om
een gewasbeschermingsmiddel te
gebruiken. Zo kan je het gebruik
beperken of vermijden door een
aangepaste teelttechniek. Gedurende
de teelt kan je regelmatig waarnemingen op het terrein uitvoeren om
vast te stellen of een bestrijding nodig
is. Je kan je hierin ook laten leiden
door waarschuwingsdiensten of
bedrijfsvoorlichters.
Als een behandeling met gewasbeschermingsmiddelen nodig is, kies je
zo veel mogelijk voor de minst schadelijke middelen voor diegene die
toepast, de consument en het leefmilieu. Verder is ook een juiste toepassingstechniek van gewasbeschermingsmiddelen belangrijk. Dit zorgt
onder andere voor een efficiëntere
toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en voor minder verontreinigingen in het milieu. Ten slotte registreer je zorgvuldig wat en wanneer je
behandeld hebt. In de mate van het
mogelijke noteer je ook het resultaat
van je bestrijding.

Wie dus momenteel nog niet in orde is
met IPM, moet zich zo snel mogelijk
registreren bij één van de erkende
controle-organen. Momenteel zijn
twee OCI’s erkend om audits in het
kader van de Vegaplan standaard NET
of sierteelt IPM-checklijsten uit te
voeren, nl. CKCert en Certalent.
Bijkomende informatie rond de
Vegaplan standaard NET en de
erkende OCI’s vind je terug op
www.vegaplan.be.
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menwerking met de verschillende
sectoren. Deze algemene beginselen
werden gebruikt als basis om richtlijnen voor verschillende plantaardige
sectoren op te stellen. De richtlijnen
zijn een minimum om te voldoen aan
IPM.

Check de checklist
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Om na te gaan of je als professionele
gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen voldoet aan de toepassing
van de richtlijnen, is er een checklist
opgesteld waarbij je snel kan nagaan
of je voldoende inspanningen geleverd
hebt. Er zijn checklists voor zes plantaardige sectoren: akkerbouw, ruwvoeder, groenteteelt in openlucht en
onder glas, fruitteelt en sierteelt.
Sectorspecifieke IPM-informatie en
actuele versies van de checklijsten
zijn beschikbaar onder de ‘Praktijkgids gewasbescherming’ op de website van het Departement Landbouw
en Visserij.

Opvolging IPM-toepassing
IPM is gebaseerd op 4 principes:
• preventie of voorkomen van
ziekten en plagen,
• monitoren of waarnemen,
• interventie of bestrijding,
• registratie.

Om bovenstaande principes duidelijker te maken, werden sectorspecifieke richtsnoeren opgesteld in sa-

Vanaf 2014 is de toepassing van IPM
en de controle ervan verplicht. Elke
professionele land- en tuinbouwer die
een landbouwactiviteit uitoefent en
een fytolicentie heeft, moet zich
registreren bij een controle-orgaan en
zich laten controleren op de toepassing van IPM. Dit is een driejaarlijkse
controle, net zoals bij de meeste
lastenboeken.

Vervat in Vegaplan NET
Concreet betekent dit dat de onafhan-

Controle volgt
Om land- en tuinbouwers op te sporen die zich nog niet aangemeld
hebben bij een OCI, zal het Departement Landbouw en Visserij op korte
termijn een vergelijking maken tussen de lijst met land- en tuinbouwers
die een verzamelaanvraag indienen
en over een actieve fytolicentie beschikken enerzijds en de lijsten van
land- en tuinbouwers die aangesloten
zijn bij een OCI anderzijds.
Land- en tuinbouwers die in de eerste
lijst voorkomen maar niet in de tweede, zullen gevraagd worden zich in
orde te stellen. n

Individuele begeleiding
Proefcentrum voor Sierteelt helpt
je op weg naar de juiste vorm van
certificatie, van een eenvoudige
Vegaplan Standaard, tot de weg
naar hogere certificaten. Telers
kunnen gratis een beroep doen op
de PCS-Adviesdienst Certificatie.
De adviseur zal helpen om een
'sprong' te maken op het bedrijf. n
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