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Bedrijfsnaam:_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
MPS-nummer:__________________________________ 
Datum:__________________________________________ 

Dit document kunt u gebruiken voor het opstellen van het IPM plan. Met geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management oftewel IPM) kunnen 
schimmels, onkruid, insecten en ziekten op een duurzame manier worden aangepakt. Bij deze duurzame aanpak wordt er in de eerste plaats naar gestreefd te 
voorkomen dat schadelijke organismen uitbreken. Er worden alleen chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt als er geen ander milieuvriendelijker 
alternatief is wat hetzelfde resultaat biedt. Met een IPM plan wordt er een afweging gemaakt van alle beschikbare technieken en alternatieven. Zo wordt op een 
duurzame en economisch verantwoorde manier een plan gemaakt dat helpt bij het voorkomen en bestrijden van ziekten en schadelijke organismen.  

Tabel 1: Beschrijving van de schadelijke organismen met economisch belang 

In deze tabel kunnen de schadelijke organismen per gewas/gewasgroep die van economisch belang zijn worden aangegeven. Schadelijke organismen van 
economisch belang zijn schadelijke organismen die een aantoonbare impact hebben op het gewas of de gewasgroep. Schadelijke organismen zonder 
economisch belang hoeven niet te worden aangegeven. 

In deze tabel zijn de schadelijke organismen in soorten ingedeeld. Er is een kolom voor insecten (bijvoorbeeld witte vliegen, trips, mijten), een voor ziekten 
(bijvoorbeeld schimmels zoals Botrytis, meeldauw, bacteriën, virussen en nematoden) en een voor onkruid.  
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Tabel 2: Afbeelding en symptomen van de schadelijke organismen 

In deze tabel wordt verder ingegaan op de schadelijke organismen met economisch belang die genoemd worden in tabel 1. In de eerste kolom noteert u de 
naam van de plaag. Als een bepaalde plaag meerdere keren in tabel 1 is aangegeven, verwerkt u deze één keer in tabel 2. 

In de tweede kolom worden afbeeldingen voor elke plaag opgenomen of zijn verwijzingen naar een afbeelding over hoe deze te herkennen is (bijvoorbeeld 
naar een website of de poster bij u op kantoor). Beschrijvingen van symptomen van een getroffen gewas of verwijzingen naar sites of databases met de 
symptomen dient u te beschrijven in de derde kolom. 

In de vierde kolom worden de optimale condities waaronder de plaag zich snel kan uitbreiden opgenoemd (noteer het cijfer dat van toepassing is in de 
kolom):  

1. Hoge temperatuur
2. Sterk wisselende temperatuur (dag/nacht)
3. Vochtig klimaat
4. Droog klimaat
5. Gewasresten/oude planten
6. Anders

In de vijfde kolom van deze tabel noteert u wat de economische drempel is voor het nemen van maatregelen. Met de economische drempel wordt het 
moment bedoeld waarbij u denkt dat het verwachte opbrengstverlies door de plaag groter is dan de kosten van het bestrijden van de plaag (noteer het cijfer 
dat van toepassing is in de kolom). Heeft dezelfde plaag verschillende economisch drempels voor verschillende gewassen? Dan kan dit aangegeven worden 
met verschillende nummers. 

1. Geen alternatief voorhanden
2. De plaag is te vergevorderd in het gewas
3. Biologie is niet mogelijk
4. Economische schade wordt te groot
5. Anders
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Tabel 3: Preventieve maatregelen 

In deze tabel kunt u aangeven welke preventieve maatregelen er mogelijk zijn op bedrijfsniveau. Met het nemen van preventieve maatregelen wordt een 
essentiële eerste slag geslagen voordat de ziekte of plaag in het gewas aanwezig is. Bovendien kan met IPM het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
worden verminderd. 

Er zijn in de tabel verschillende soorten preventieve maatregelen genoemd waaruit u kunt kiezen. Hierachter kunt u motiveren waarom dit van toepassing is. 
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Tabel 4: Monitoring van schadelijke organismen

In deze tabel worden, op bedrijfsniveau, de gebruikte methoden voor het monitoren van schadelijke organismen benoemd. Het monitoren van schadelijke 
organismen zorgt voor een objectief overzicht van alles wat er in de kas (en daar buiten) gebeurt wat invloed kan hebben op de ontwikkeling van de plant. Het 
gaat hierbij zowel om schadelijke organismen als organismen die nuttig zijn voor de teelt. Op basis van de methoden voor het monitoren van schadelijke 
organismen, kan besloten worden hoe, waar en wanneer maatregelen worden genomen.  
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Tabel 5: Beheersmaatregelen 

In tabel 5 worden de chemische en niet-chemische beheersmaatregelen benoemd. Hier kunt u aangeven en toelichten welke van deze maatregelen door u zijn 
genomen en waarom. Biologische, mechanische of fysische (bijvoorbeeld insectgaas) bestrijding hebben de voorkeur boven chemische bestrijding. Door het 
combineren van verschillende technieken kan het totale verbruik van chemische middelen gereduceerd worden. 

Beheersmaatregelen Maatregel Ja/nee Motivatie 

Toepassing niet- 
chemische 
maatregelen 

Inzet van wegvangen 

Inzet van vanglampen 

Verstoren 

Inzet van insectengaas 

Manueel/mechanisch onkruid 
verwijderen 

Toepassen biologische 
bestrijders 

Toepassen feromonen 
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Beheersmaatregelen Maatregel Ja/nee Motivatie 
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chemische 
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Anders, namelijk 

Toepassing van 
chemische 
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Laag-risico 
gewasbeschermingsmiddel 

Doelgericht 
gewasbeschermingsmiddel 

Effectief middel voor 
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schadelijke organismen 

Gewasbeschermingsmiddel 
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Tabel 6: Monitoren resistentie 

In deze tabel geeft u mogelijke maatregelen om de opbouw van resistentie tegen gewasbeschermingsmiddelen te vermijden. Hier kunt u aangeven welke van 
toepassing zijn en wanneer. Gebruikt u maatregelen die niet zijn benoemd, kunt u deze onderaan toevoegen. 

Maatregel Ja/nee Wanneer 
Toepassen dosering 
volgens etiket 

Maximaliseren van de 
efficiëntie van de 
bestrijding 

Minimale 
bestrijdingsfrequentie 

Afwisselen van 
middelen uit 
verschillende 
resistentiegroepen 
Anders, namelijk 

Resistentiegroepen van gewasbeschermingsmiddelen kunt u vinden via de volgende websites: 
IRAC  https://irac-online.org/modes-of-action (insecticiden) 
HRAC https://hracglobal.com/index.php (Herbiciden) 
FRAC  https://www.frac.info/ (Fungiciden) 

https://irac-online.org/modes-of-action
https://hracglobal.com/index.php
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