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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Betreft acties uit het hoofdstuk IPM van het actieplan Duurzaam gebruik Pesticiden
Uitvoerige beschrijving
Gentegreerde gewasbescherming (IPM) is een methode om de gewassen te beschermen tegen de
schadelijke effecten van ziekten en plagen waarbij gestreefd wordt naar een minimale inzet van
chemische gewasbeschermingsmiddelen. Om dit te bereiken worden alle mogelijke
bestrijdingstechnieken ingezet zoals biologische, fysische en mechanische bestrijding. Deze
verdienen de voorkeur boven de chemische middelen. Er mag alleen ingegrepen worden indien de
economische schadedrempel overschreden wordt. Om een minimale bestrijding te realiseren
worden preventieve maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld vruchtafwisseling, rassenkeuze,
bemesting. Waarnemingen en waarschuwingen op basis van wetenschappelijk onderzoek geven
een indicatie of een bestrijding noodzakelijk is. Indien nodig wordt op de gepaste wijze
ingegrepen met de voorkeur voor niet chemische bestrijding. IPM moet een duurzaam en
verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen garanderen.
IPM in alle teelten ingang laten vinden
Doelstelling
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV)
Andere initiatiefnemer:
Hangt samen met actie nr
Afhankelijk van actie nr

Info maatregelprogramma
Maatregelgroep
Maatregel
Type actie
I.f.v.
overstromingsrichtlijn

7B - Verontreiniging oppervlaktewater
Het terugdringen van verontreiniging van oppervlaktewater met
gewasbeschermingsmiddelen door de land- en tuinbouwsector
Besliste actie

Situering
Vlaanderen
Schaalniveau
SGD Schelde - SGD Maas Stroomgebieddistrict
Alle bekkens
Bekken
00-01 - Alle deelbekkens
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone Neen
Neen
In VEN-gebied
Alle gemeenten
Gemeenten
Oppervlaktewaterlichaam
Vhag
00-01 - Alle oppervlaktewaterlichamen

Timing en budget
2015

Geplande start
Raming kosten
Doelgroep
Vlaamse overheid : Agentschap voor Landbouw en Visserij
(ALV)

Investering Operationele Budget
100.0
0.0
0.0
%

Totaal 0.0 €

0.0 €/jaar

Effect
Primair effect in
Gelegen in lokaal OWL, maar
secundair effect op Vlaams OWL
Grondwaterlichaam merkbaar primair effect
Grondwaterlichaamprobleemzone met merkbaar
primair effect
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is

stroomgebieddistrict
Neen

00-01 - Alle
oppervlaktewaterlichamen
00-01 - Alle
oppervlaktewaterlichamen

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten administratieve instrumenten
actie niet afgetoetst aan klimaatverandering
Klimaattoets
Prioritering en motivatie
Scenario
Maximaal scenario
Scenario speerpunt- en aandachtsgeb. en klasse I-acties voor grondwater
Scenario uit te voeren met reguliere middelen
KRLW I
Prioritering na budgetcontrole

