BEZEMKAART
				VEEHOUDERIJ
OOK U DRAAGT BIJ AAN SCHOON WATER!

Uw provincie en uw waterschap spannen zich in voor
schoon grondwater en schone sloten en beken.
U haalt vandaag de bezem door de middelenkast en zorgt
ervoor dat niet meer toegelaten en verouderde gewasbeschermingsmiddelen opgeruimd worden. Nog altijd
komen er teveel middelen in sloot- en grondwater terecht. Voor behoud van een effectief middelenpakket
én voor een goede waterkwaliteit is het belangrijk
deze emissie tegen te gaan.
Lees hieronder wat ú kunt doen om bij te dragen aan
schoon water.

LET OP IN GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN

Het grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden wordt gebruikt als bron voor drinkwater.
Daarom is de toepassing van middelen met een groot risico op uitspoeling naar het grondwater
verboden in deze gebieden. Via de ‘Drinkwater kaart’ van de provincie Gelderland kunt u zien
of uw percelen in een grondwaterbeschermingsgebied zitten. De kaart is te raadplegen via:
https://www.gelderland.nl/Kaartenencijfers, kies daar voor ‘Drinkwater’. Kijk in dat geval goed
op het etiket (
) of raadpleeg uw adviseur om na te gaan welke middelen niet zijn toegestaan.

GRASLANDBEHEER: VOORKOM BESPUITINGEN

Bij optimaal graslandbeheer is vrijwel elke bespuiting overbodig. Beoordeel daarom uw
grasmat regelmatig. Een handig hulpje hiervoor is de Grasland APK app van Innoseeds.
Deze helpt bij de herkenning van goede en slechte grassen en onkruiden. Als u de APK
doet, krijgt u advies over het beste beheer van uw percelen. Doorzaaien levert een dichte
grasmat en geleidelijke verjonging van uw grasland. Een dichte grasmat is het beste
middel tegen onkruiden en bij doorzaaien profiteert u altijd van de nieuwste en meest
productieve grasrassen. Blijft onkruid een probleem? Zorg dan voor tijdige graslandvernieuwing, bijvoorbeeld door maisteelt of door te ruilen met een akkerbouwer.
Vruchtwisseling is een remedie tegen ritnaalden en emelten. Wissel maaien en beweiden
af. Bloten aan het einde van groeiseizoen vergroot de kans op uitdroging van emelten. Bij
kort gras zijn de overlevingskansen van emelten ook lager dan bij lang gras.

MAÏSLAND: VOORKOM SCHIMMELS

Bij een vruchtwisseling van minstens 1:3 heeft u veel minder last van bladvlekken en stengelrot (fusarium). Deze
schimmels overwinteren in gewasresten. Ook de rassenkeuze bepaalt hoe gevoelig uw gewas is. Kies rassen met
een resistentie van minstens 8,5 op stengelrot en bladvlekken op de rassenlijsten. Een iets lagere opbrengst kan
tóch een hoger saldo opleveren, omdat u een bespuiting uitspaart.

KIES VOOR MINDER BELASTENDE MIDDELEN

Gewasbeschermingsmiddelen hebben een verschillende milieubelasting. Hoge
milieubelasting komt bijvoorbeeld omdat middelen traag afbreken en makkelijk uitspoelen. Bij veel bespuitingen heeft u keuze uit verschillende middelen.
Op www.milieumeetlat.nl kunt u de milieubelasting van middelen onderling
vergelijken. Onder ‘gratis downloads’ vindt u Milieubelastingskaarten. Hierop
kunt u, per gewas en per bestrijding, eenvoudig zien welk middel het minst
milieubelastend is.

BEZEMKAART VEEHOUDERIJ
WAAR MOGELIJK MECHANISCH

Mechanische onkruidbestrijding is de laatste jaren sterk doorontwikkeld. Vooral GPS-technieken zorgen ervoor dat u
vlot kunt schoffelen of eggen, zonder het gewas te beschadigen. Eggen of schoffelen kan goed in maïs voordat het
gewas sluit. Door te schoffelen of te eggen wordt de grond ook belucht. Ook kunt u groenbemesters mechanisch
onderwerken. In grasland zijn onder andere rollen, slepen en wiedeggen beschikbaar.

BESTRIJD OOIEVAARSBEK ALLEEN WAAR NODIG

Vaak worden terbutylazine bevattende middelen (e.g. Akris, Calaris en Gardo Gold) standaard aan de maismiddelenmix toegevoegd. Dat is jammer, want het middel is alleen nodig voor de bestrijding van ooievaarsbek en zorgt
wel voor hoge milieubelasting. De stof wordt regelmatig in normoverschrijdende concentraties in het water aangetroffen. In een jong groeistadium kan ooievaarsbek ook aangepakt worden met bijvoorbeeld Dual Gold of Frontier
(deze bodemherbiciden zijn op zandgrond effectief, op veen veel minder). Dus gebruik zelf niet dit middel of vraag
uw loonwerker om het middel achterwege te laten als u geen last heeft van Ooievaarsbek.
Zie ook http://bit.ly/onkruidherkennen voor meer informatie.

VASTLEGGEN GEÏNTEGREERDE TEELTWIJZE VERPLICHT

Sinds 2015 is elke gebruiker van professionele gewasbeschermingsmiddelen verplicht een gewasbeschermingsmonitor te hebben (vervangt gewasbeschermingsplan). In de monitor geeft u aan welke maatregelen u neemt op
het gebied van geïntegreerde gewasbescherming. U dient ook te evalueren of deze maatregelen succesvol waren.
Uiterlijk twee maanden na de teelt moet de monitor zijn afgerond. Heeft u een actuele spuitregistratie? Dan hoeft
u alleen de vragenlijst op www.schoonwaterwijzer.nl in te vullen en evalueren aan het einde van het seizoen om te
voldoen aan deze verplichting. Kijk voor meer info op: http://bit.ly/gewasbeschermingsmonitor

COLOFON

Deze serie bezemkaarten is mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en Waterschap
Vallei en Veluwe.
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De makers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de kaart.

