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DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ
Aanpassing Checklist IPM 2018
Elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw moet de principes van
IPM toepassen sinds 2014. Hij moet zich hiervoor laten controleren door een erkende controle instantie (OCI).
Aan de hand van een checklist wordt vastgesteld of de land- of tuinbouwer voldoet aan de principes van IPM.
Deze checklist wordt opgesteld door het Departement Landbouw en Visserij en wordt regelmatig aangepast
aan nieuwe inzichten en vereisten. Recent werden enkele aanpassingen gedaan. De checklist is te raadplegen
op volgende website http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/praktijkgidsgewasbescherming of

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/praktijkgids_ipm_checklist_052018_0.pdf
De belangrijkste aanpassing betreft het invoeren van de verplichting om 1 m teeltvrije zone langs
oppervlaktewater te respecteren, analoog aan de verplichting opgelegd door de Mestbank. Deze verplichting
geldt langs de waterlopen zoals bepaald in de verzamelaanvraag en aangeduid op de fotoplannen van het eloket met blauwe en paarse lijnen. De verplichting wordt ingevoerd voor de inzaai van een nieuwe hoofdteelt
na 1 september 2018. Vanaf 1 september 2018 zal dit bij de controle in het kader van IPM of de
Vegaplanstandaard gecontroleerd worden. Bij een non-conformiteit krijgt de betrokken land- of tuinbouwer 1
maand de tijd om zich in orde te stellen.
Deze teeltvrije zone vervangt niet de reeds geldende 1 meter spuitvrije zone voor veldspuiten en 3 meter voor
de boomgaardspuiten . De spuitvrije zone blijft van kracht en geldt ten aanzien van alle oppervlaktewateren.
De checklist bevat ook de lijst van de driftreducerende doppen met hun respectievelijk reductiepercentage. In
de voorbije maanden werden er een aantal doppen toegevoegd aan de lijst.
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Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:
Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw,
zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.
Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en
Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische
Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV
vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.
Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw

