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Onderwerpen:

• Wetgeving / actualiteiten GBM
• Advies
• Bureau Erkenningen
• GBM monitor



Actualiteiten  2019 GBM



Wetgeving vanaf 1 november 2017

Artikel 1: algeheel verbod

Artikel 2/3/4: uitzonderingen



Inzetbaarheid ROUND UP EVOLUTION – vanaf nov. 2017

Gesloten
verharding

(volgens DOB)

Half open 
verharding

(volgens DOB)

Open verharding Onverhard
terrein

Onbeteelt
terrein

Verharding zonder
voegen (asfalt, beton)

Elementverharding met 
voegen (klinkers, 

stoeptegels)

Gestort of 
waterdoorlatend

materiaal (grint, gravel, 
grasbetontegels, 

schelpen)

Openbaar groen NEE NEE NEE NEE NEE

Bedrijfsterrein in kader
van veilige exploitatie

JA JA JA JA JA

Recreatie terreinen JA JA JA JA JA

Sportvelden en 
golfbanen

JA JA JA JA JA

Volksgezondheid JA JA JA JA JA

Agrarisch erf JA JA JA JA JA



Hoofdlijnenakkoord gewasbescherming open teelten

Het ministerie heeft, samen met een groot aantal brancheorganisaties, het 
'Hoofdlijnenakkoord gewasbescherming open teelten', opgesteld. De partijen 
gaan de conceptversie aan hun achterban presenteren, waarna er in het 
voorjaar van 2019 meer duidelijk moet worden. Naast driftreductie gaat het 
plan ook in op erfemissie en afspoeling (run-off) van percelen.

• Driftreducerende spuittechnieken

• Drukregistratie





Toepassen voedergrasland ter                   bestrijding 

van onkruiden

1e jaars                      

grasland

aantal toe-

passingen 

per jaar

Dosering per ha rugspuit            

10 ltr 

veiligheids-

termijn in 

dagen

Starane Top
hele jaar behalve de randen van de weilanden

die mogen alleen tussen mrt t/m aug
ja 1 0,6 ltr nvt 7

Primstar Driftreductie 95% ja 1 1,6  t/m 1,9 ltr 30 ml 7

Driftreductie 90% > 1,5 t/m 1,6 ltr

Driftreductie 75% t/m 1,5 ltr

Grasland jonger dan 1 jaar 1ltr

Tapir 

Hele jaar behalve bij jong voedergrasland is

toepassing toegestaan vanaf maart tot en met

sept.

ja 1 1,5 ltr 30 ml 7

Cirran
Hele jaar behalve in GWB dan niet gebruiken 1

sept t/m 1 mrt.
nee 1 3,5 ltr 50 ml 14

AZ 500

Hele jaar maar niet GWB het middel

toepassen voor het ontvouwen van het eerste

blad.

ja 1 0,1 ltr nvt 0

Jepolinex
Hele jaar behalve in GWB dan niet gebruiken 1

sept t/m 1 mrt.
ja 1 1,5 ltr nvt 7

Harmony
Grasland percelen met klaver (werkt ook op

zuring)
ja 1 45 gr nvt 14

Butress Grasland percelen met klaver ja 1 4,5 ltr nvt 14

Roundup + Dood spuiten grasland nvt 1 6 ltr 200 ml 5

Roundup EVO
Bestrijding van onkruiden binnen de

landbouw op verhardingen
nvt 2 0,6 ltr 200 ml nvt

Etiketten kunnen door het CTGB in het seizoen worden aangepast. Kijk voor de meest actuele etiketten en gebruiksvoorschriften op www.ctgb.nl









Bureau erkenningen







Wilt u geen KBA meer volgen ? 

Let dan goed op !!!

Je moet dan op de site van Bureau Erkenningen je KBA los koppelen 
van je spuitlicentie.

Anders vervalt je spuitlicentie !!!!



GBM monitoring

IPM

Integrated Pest Management 

Geïntegreerde gewasbescherming

• Preventie

• Waarnemen

• Ingrijpen





GBM monitor

iedereen die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt of 
in zijn bezit heeft is verplicht om te beschikken over 
een gewasbeschermingsmonitor. 







Gezamenlijk invullen van een GBM monitor


