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Waarom is iPm belangrijk?
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geïntegreerde gewasbescherming (iPm)
Geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management - IPM) is een totaalaanpak voor 
een duurzame land- en tuinbouw, gericht op het beheersen van ziekten, plagen en onkruiden. Bij 
IPM gebeurt dit door het combineren van teelttechnische, mechanische, biologische en chemische 
methoden. Daarbij wordt rekening gehouden met kosten, het milieu en de gezondheid van de mens1. 
Gewasbeschermingsmiddelen worden hierbij op een verantwoorde wijze ingezet.

De kernbegriPPen van iPm
telers zijn de primaire beslissers als het gaat om het invoeren van ipm-strategieën
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1  Nefyto en de aangesloten bedrijven ondersteunen de IPM-definitie 
zoals opgesteld door de International Code of Conduct on Pesticide 
Management (FAO, 2012). Zie ook artikel 3 van Richtlijn 2009/128/EG voor 
Duurzaam Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen en annex 3 hiervan.

beheers- 
methoden
teelttechnisch

chemisch
biologisch
mechanisch

www.ecpa.eu



www.ecpa.eu

goed 
identificeren

van nuttige insecten

slim 
beslissen

wanneer en hoe ziekten,  
plagen en onkruiden  

te beheersen

veilig 
afvoeren

van gebruikte 
verpakkingen en 

ongebruikte producten

verantwoord 
gebruiken

van  
gewasbeschermings- 

middelen
 

geïntegreerde gewasbescherming
De rol van de gewasbeschermingsbedrijven

resistentiemanagement
Ziekten, plagen en onkruiden kunnen 
resistenties ontwikkelen.  
De gewasbeschermingsbedrijven  
voorzien telers van strategieën  
en informatie hoe hier het beste  
mee om te gaan.

training 
Met Product Stewardship dragen 
de gewasbeschermingsbedrijven 
bij aan een zo verantwoord 
mogelijke omgang met 
gewasbeschermingsmiddelen. 
Ze bieden advies over goede 
landbouwpraktijken,  
waaronder IPM-strategieën.

onderzoek & ontwikkeling 
De gewasbeschermingsbedrijven ontwikkelen 
innovatieve oplossingen voor het gezond 
houden van gewassen.  
Ook verbeteren ze  
bestaande toepassingen  
om de veiligheid verder  
te vergroten.

De gewasbeschermingsbedrijven dragen actief bij aan de 
implementatie van IPM-strategieën en aan de advisering over 
verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor 
meer informatie: www.nefyto.nl en www.ecpa.eu. 
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