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INTRODUCTIE
Met het actieplan Plantgezondheid van Branche-
organisatie (BO) Akkerbouw zet de sector een stip 
aan de horizon voor haar invulling van en marsroute 
naar ‘een duurzame teelt’. 

AMBITIE VOOR 2030:
Koploper zijn in aantoonbare duurzame  
teeltmethoden die onze afnemers erkennen en 
maatschappelijk waardering krijgen. Emissies  
van gewasbeschermingsmiddelen naar het  
milieu beperken we tot het uiterste minimum  
en onze akkerbouwproducten houden we  
nagenoeg residuvrij. Rentabiliteit zowel op de  
korte als middellange termijn blijft hierbij leidend.

SPEERPUNTEN ZIJN:

01 |  Weerbaar teeltsysteem
02 |   Precisielandbouw en vergroening  

middelenpakket
03 |  Versterken biodiversiteit
04 |   Milieuprestaties inzichtelijk maken  

voor de markt

2019        2030
Begin 2019 werkte BO Akkerbouw de nulmeting 
uit: waar staat de sector ten opzichte van de 
ambitie voor 2030? 

De stand van zaken is in beeld gebracht met eigen 
activiteiten, externe bronnen en onderzoek door 
externe partijen: 

Inventarisatie door Aeres Hogeschool 
Interviews met 23 ‘sleutelpersonen’ over kennis en 
toepassing van biostimulanten en beslissings-
ondersteunende systemen en over aandacht voor 
organisch stofgehalte van bodem in akkerbouw-
praktijk

Enquête door AgriDirect 
Representatieve steekproef van 458 akkerbouwers, 
met vraagstelling over plantgezondheid.

 Kennisanalyse door adviesbureau Aleid Dik  
Van beschikbare kennis en nog te ontwikkelen 
kennis.

Deze brochure geeft de status van activiteiten met 
het actieplan weer in het voorjaar van 2019. Het 
actieplan, de verder uitgewerkte (tussen)doelen en 
meer achtergrondinformatie zijn te vinden op 
www.bo-akkerbouw.nl

Actieplan plantgezondheid
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https://bo-akkerbouw.nl/ajax_frontoffice/filemanager/files/uploads_old/2018/Akkerbouw-Actieplan-Def-LR.pdf
https://bo-akkerbouw.nl/NL/diensten/Actieplan_Plantgezondheid


STATUS

Diverse initiatieven en projecten lopen, 
o.m. gericht op snellere manieren van 
plantveredeling; geadresseerd bij 
Plantum en individuele veredelings-
bedrijven. Via enquête inventariseert 
Plantum inspanningen leden op gebied 
van veredeling op resistenties/toleranties 
en klimaatadaptieve rassen, en hoe zij 
verwachten dat zich dit de komende 
10 jaar gaat ontwikkelen. In cultuur- en 
gebruikswaardeonderzoek zijn plant-
gezondheids- (resistenties/toleranties) 
en klimaatadaptatie-eigenschappen van 
rassen al sinds jaar en dag belangrijk. 
Plantum maakt analyse waarmee inspan-
ningen en vooruitgang op dit gebied zijn 
te duiden. Veredelingsbedrijven investeren 
pre-competitief in fundamentele kennis 
ten behoeve van veredeling van minder 
gevoelige rassen.

Voor 17% akkerbouwers is sterk / 
weerbaar ras voornaamste knelpunt als 
het gaat om plantgezondheid. Voor 5% 
akkerbouwers is veredelaar belangrijkste 
partner om teelt met plantgezondheid 
op rendabele manier meer duurzaam te 
maken.

INZET
Omslag maken naar een weerbaar teeltsysteem waar gezonde, robuuste 
gewassen en een vitale bodem het uitgangspunt vormen, waardoor minder 
(chemische) gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

KRITISCHE PUNTEN 

Door uitspraak Europees Hof (eind juli 2018) 
worden nieuwe veredelingstechnieken zoals 
Crispr-CAS binnen de EU als GMO beschouwd. 
Dit beperkt én vertraagt mogelijkheden van  
veredeling van weerbare rassen. Door deze 
rem op veredeling op ziekteresistentie en andere 
plagen, blijft (meer) inzet van gewasbescher-
mingsmiddelen nodig.

Voor aantal bodeminsecten kennis zeer beperkt, 
omdat ze tot nu toe effectief werden bestreden 
door zaadcoating met neonicotinoïden of door 
andere, inmiddels niet meer toegelaten, middelen.

Voor aantal belagers onduidelijk welke gewassen 
en/of rassen vatbaar zijn en hoe dit doorwerkt 
in bouwplan (incl. groenbemesters).

Belangrijk te weten wat effect op ziekten en 
plagen is, als teeltwijze verandert. Bijv. minder 
ploegen heeft effect op overleving ziekten en 
plagen en hun natuurlijke vijanden. Geldt ook 
voor o.m. akkerranden, groenbemesters en 
‘natuurlijke bermen’.

01 |  Veredelen van minder gevoelige rassen

ACTIES

Weerbaar teeltsysteem
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https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/66
https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/66


05 |  Uitwerken verdienmodellen bodemgezondheid
STATUS

Volgend op ontwikkeling maatlat; initiatief verdienmodellen vooral bij direct betrokken stakeholders 
(‘keteninitiatieven’).

07 |   Biostimulanten; demonstratieprojecten, kenniskringen, meer 
gebruik in praktijk

STATUS

Aandacht sterk toegenomen, 
gebruik gestegen. Meningen 
sterk verdeeld, variërend van 
‘direct mee stoppen’ (want: niet 
werkzaam, wel kostenverhogend) 
tot ‘positief’ (want: sterker gewas, 
beter bestand tegen stress). 
Geen informatie bekend over 
eventueel opbrengst verhogend 
effect. Vergelijkend onderzoek 
verschillende bodemverbeteraars 
in opdracht van BO liet geen 
effect zien. 
Betere afstemming en deling 
onderzoeksmethodes en -data 
gewenst. Van akkerbouwers 
zegt 28% dat ze biostimulanten 
gebruiken, maar dan noemt over-
grote deel (andere) meststoffen.

Via DAB-module VVAK zet sector 
vanaf seizoen 2019/2020 in op 
bewustwording.

KRITISCHE PUNTEN

Definitie van biostimulanten nog niet in EU-regelgeving vastgelegd.

Er is brede range aan ervaringen en overtuigingen, van erg 
positief tot grote scepsis. Is deels ingegeven door oordeel op 
basis van vergelijking met bestaande middelen en maatregelen 
en niet met ‘onbehandeld’. Ook hebben velen geen idee wat 
biostimulanten doen en hoe ze werken; die kennis is wel bij 
(deel) adviseurs aanwezig. Biostimulanten werken tegen abioti-
sche stress. Ze werken dus alleen als die stress ook optreedt.

Kleine bedrijven / individuen die biostimulanten (vaak uit 
buitenland) op de markt brengen en / of zelf aan akkerbouwers 
verkopen.

Claims op etiket niet altijd duidelijk. Een standaard en onafhan-
kelijke test of een (onderzoeks)referentie ontbreekt; bij onafhan-
kelijk onderzoek zijn resultaten niet altijd openbaar.

In praktijk blijkt bij akkerbouwers geen duidelijk beeld te bestaan 
van biostimulanten. Uit antwoord op enquêtevraag welke 
gebruikt worden, noemden velen (andere) meststoffen, zoals 
groenbemesters, compost, (stal- en drijf)mest en champost.
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03 |  Ontwikkelen kennis goed bodembeheer

STATUS

Veel projecten gaande; diverse BO-leden betrokken.

STATUS

Vele projecten lopen; voornaamste PPS Beter Bodembeheer. 
Diverse BO-leden betrokken. Levert ‘afgeleide producten’ 
op, zoals handleidingen en gericht (teelt)advies, ook bij 
BO-leden.

Voor 24% akkerbouwers gezonde / vitale bodem voornaam-
ste knelpunt als het gaat om plantgezondheid. 78% akker-
bouwers zegt bodemanalyses en analyses voor belangrijke 
bodemziekten en plagen te laten verrichten (22% niet, 1% 
weet niet / geen antwoord).

Via DAB-module VVAK zet sector met uitvoeren bodem-
analyse en/of investeringen vanaf seizoen 2019/2020 in 
op bewustwording.

87% akkerbouwers laat organisch stofgehalte van percelen 
meten (11% niet, 2% weet niet / geen antwoord).

In DAB-module VVAK is meten organisch stofgehalte al 
langer bestaande eis.

02 |  Beter inzicht in werking microbioom en versterken ervan

KRITISCHE PUNTEN

Veel onderzoek gericht op bepaald 
gewas en maatregelen niet ‘bouw-
plan-breed’ opgepakt. Onvoldoende 
aandacht voor effecten over 
gewassen heen of voor bepaalde 
bouwplannen of gewasrotatie.

Gerichte teeltmaatregelen na 
bodemanalyse zijn zeer beperkt. 
Akkerbouwers weten in praktijk niet 
(goed) wat te doen met uitslagen 
bodemonderzoek naar bodem-
leven (C/N-quotiënt of verhouding 
bacterie/schimmel) en welke 
maatregelen te nemen om de 
parameters naar optimale waardes 
te brengen.Kennis wel beschikbaar, 
onder meer bij hiertoe opgeleide 
adviseurs.

04 |  Trainen teeltadviseurs op nieuwste inzichten bodembeheer

STATUS

Inhoud volgt uit diverse projecten, o.m. PPS Beter Bodembeheer; in 2019 vervolg te geven in afstemming 
met partners; bestaande kennisnetwerk benutten en versterken door uitwisseling kennis uit o.m. 
activiteiten actieplan. Dit in aansluiting op activiteiten Nationaal Programma Landbouwbodems.

06 |  Ontwikkelen maatlat bodemgezondheid, praktisch toepasbaar
STATUS

BO Akkerbouw betrokken bij initiatief Rabobank, a.s.r. en Vitens over dynamisch bodemlabel; andere 
partijen: Eurofins en provincie Gelderland. Geadresseerd bij Nationaal Programma Landbouwbodems.
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https://subsites.wur.nl/upload_mm/6/3/9/45514ad6-1fe7-400e-ab5a-014d0f766ad1_Bodemverbeteraars.pdf
https://subsites.wur.nl/upload_mm/6/3/9/45514ad6-1fe7-400e-ab5a-014d0f766ad1_Bodemverbeteraars.pdf
https://subsites.wur.nl/upload_mm/6/3/9/45514ad6-1fe7-400e-ab5a-014d0f766ad1_Bodemverbeteraars.pdf
https://subsites.wur.nl/upload_mm/6/3/9/45514ad6-1fe7-400e-ab5a-014d0f766ad1_Bodemverbeteraars.pdf
https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/87
https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/87
https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer.htm
https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/87
https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer.htm


02 |   Opstellen sectorrichtlijnen erfbetreders over zorgvuldig gebruik 
middelen en inzet technieken

STATUS

Contact met Agrodis; proces o.m. via CDG en vakbekwaamheidsbewijs; in 2019 vervolg te geven in 
afstemming met partners; bestaande kennisnetwerk benutten en versterken door uitwisseling kennis uit o.m. 
activiteiten actieplan. In DAB-module VVAK vanaf seizoen 2019/2020 als eisen opgenomen dat teler alleen 
gewasbeschermingsmiddelen koopt bij bedrijven die geregistreerd staan in CDG-register en dat teler alleen 
werkt met professionele teeltadviseurs gewasbescherming, die in het bezit zijn van het Bewijs van 
Vakbekwaamheid Adviseren Gewasbescherming.

STATUS

Diverse projecten in uitvoering (met betrokkenheid BO-leden, enkele honderden akkerbouwers en duizenden 
hectares).

INZET
Vermindering milieu-impact met op maat toediening van gewasbeschermingsmiddelen 
door toepassing van precisielandbouwmethoden en met vergroening van het middelen-
pakket.

01 |   Invulling Nationale Proeftuin Precisielandbouw en Agenda  
Precisielandbouw

ACTIES

Precisielandbouw en vergroening 
middelenpakket

03 |  Beheer data gebruik middelen in datacoöperatie

STATUS

Geadresseerd bij Regiegroep Data Intensieve Akkerbouw. Onder hun regie Gedragscode Datagebruik 
Akkerbouw tot stand gekomen. Is in 2018 éénmaal herzien.

STATUS

Loopt via diverse projecten (met betrokkenheid BO-leden).
Inzicht in beschikbare beslissingsondersteunende systemen (BOS’en) en 
lacunes in bruikbaarheid (deel BOS’en opgesomd op agroapps.nl). 
Via onderzoek mogelijke verbeteringen nader in beeld te brengen.
34% akkerbouwers past (een) BOS toe (63% niet, 3% weet niet / geen 
antwoord).

Meest verspreid zijn phytophtora-adviesprogramma’s. Daarnaast ook 
toepassingen precisielandbouw, waarbij sensoren groeivariaties in perceel 
vastleggen. Informatie over variatie in gewas en/of bodem is door akker-
bouwer of adviseur te vertalen naar zogeheten taakkaart voor variabele 
dosering meststoffen, herbiciden en andere gewasbeschermingsmiddelen.

Drempels voor gebruik: 1) bij grote bedrijven gebrek aan machinecapaciteit; 
2) ICT-‘angst’ bij deel ondernemers; 3) beperkingen in technische koppeling 
verschillende merken machines en tractoren; 4) risico-aversie bij deel 
ondernemers; 5) kosten / rentabiliteit van de systemen.

46% akkerbouwers bezocht demonstraties over BOS’en en/of waar-
schuwingssystemen.

Verbeteringen in tijd en precisie mogelijk door waarnemingen uit te laten 
voeren door drones (o.m. latente infecties waar te nemen). Ontwikkeling 
waarnemingen door drones met verschillende technieken opgepakt in PPS 
Precisielandbouw (diverse BO-leden betrokken).

In DAB-module VVAK al langer aanbeveling om BOS bij minimaal één 
gewas toe te passen. Sector zet vanaf seizoen 2019/2020 verder in op 
bewustwording. 

04 |    Precisielandbouw; gebruik in praktijk en demonstratie-  
en praktijkproefprojecten

KRITISCHE PUNTEN

Lacunes in bruikbaarheid BOS’en. 
Betreft o.m. voor enkele specifieke 
ziekte / plaag-gewascombinaties 
nog niet beschikbaar, mate waarin 
rekening gehouden wordt met 
(deels nog onbekende) schade-
drempels, te weinig integraal toe-
pasbaar over bouwplan / gewas-
rotaties.

Het is niet eenvoudig goed verdien-
model te leggen onder een BOS. 
Mede daardoor in Nederland weinig 
projecten gericht op testen, inzet of 
verbeteren van BOS’en.

Correcte waarneming en diagnose 
zijn belangrijk voor keuze van 
maatregelen en middelen en voor 
gebruik juiste BOS. Onvoldoende 
correcte diagnose stellen heeft 
gevolgen voor correcte keuze 
bestrijding. Beeldherkenning van 
ziekten en plagen is belangrijke 
route voor de toekomst.

Er is kennishiaat in toepassing 
precisielandbouw bij waarnemen 
latente schimmelinfecties en bij 
pleksgewijs bestrijden.

Drones mogen niet overal vliegen; 
restricties lijken toe te nemen. 
Vereist (ook) onderzoek naar alter-
natief, met bijvoorbeeld sensoren 
op machines en werktuigen.
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https://www.stichtingcdg.nl/cdg-register
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2018/11/16/bewijs-van-vakbekwaamheid-adviseren-gewasbescherming
https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/87
https://www.stichtingcdg.nl/cdg-register
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2018/11/16/bewijs-van-vakbekwaamheid-adviseren-gewasbescherming
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2018/11/16/bewijs-van-vakbekwaamheid-adviseren-gewasbescherming
https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/
https://bo-akkerbouw.nl/NL/diensten/data_intensieve_akkerbouw
https://bo-akkerbouw.nl/NL/diensten/data_intensieve_akkerbouw
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Onderzoeksprogramma-Op-naar-Precisielandbouw-2.0-van-start.htm
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Onderzoeksprogramma-Op-naar-Precisielandbouw-2.0-van-start.htm
https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/87
https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/87


STATUS

Wettelijke verplichting driftreductie per 2018; geadresseerd bij besprekingen 
uitwerking ‘Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming 
open teelten’.

In 2017 bij akkerbouw geen daling normoverschrijdingen oppervlakte-
wateren; juist meer en/of hogere mate overschrijdingen gemeten (bron: 
Bestrijdingsmiddelenatlas en Landelijk meetnet GBM). Als enige sector 
geen verbetering, rest wel: algemene beeld is minder en minder grote 
overschrijdingen. Bij categorie ‘Wintertarwe’ geen overschrijdingen 
gemeten.

Gebruik erfemissiescan neemt toe, naar 492 in 2018 (2015: 252, 2016: 
399, 2017: 224; cijfers open teelt, aantal unieke scans, compleet ingevuld; 
bron Toolbox Water).

In DAB-module VVAK zijn keuren spuitapparatuur, spuitlicentie en optimale/
efficiënte inzet gewasbeschermingsmiddelen al langer criteria. Geen verde-
re vermelding driftreductie gezien wettelijk voorschrift. Via DAB zet sector 
met erfemissiescan vanaf seizoen 2019/2020 in op bewustwording.

Voor 57% akkerbouwers is onafhankelijke teeltadviseur of adviseur 
gewasbescherming belangrijkste partner om teelt met plantgezondheid op 
rendabele manier meer duurzaam te maken. Nog eens 28% noemt adviseur 
fabrikant of leverancier middelen (chemische en/of biologische). 15% 
noemt collega-telers / telersorganisaties als LTO en NAV.

06 |   Sectorafspraken maatregelen reductie emissie en toepassen  
driftarme technieken

KRITISCHE PUNTEN

Werkzaamheid diverse middelen in 
combinatie met drift reducerende 
maatregelen kan anders uitvallen 
door o.m. suboptimale druppel-
grootte.

Bij bestrijden ziekten en plagen 
emissie te beperken met gebruik 
schaderelaties. Vereiste: op tijd 
(=actiedrempel) ingrijpen om schade 
door ontwikkeling ziekte/ plaag 
boven drempel te voorkomen. 
Wereldwijd nauwelijks onderzoek 
naar schaderelaties. Bij sommige 
ziektes schadedrempel minder ur-
gent, omdat ziekte zoveel mogelijk 
voorkomen moet worden om te 
kunnen beheersen (bijv. Phytophtora 
in aardappel).

Er zijn kennishiaten bij levenscycli 
ziekten en plagen, schaderelaties 
en (gebruik) beslissingsondersteu-
nende systemen (BOS’en).

STATUS

Diverse projecten; o.m. PPS Milieu-indicator 
gewasbescherming. Aanvullend via onderzoek 
kennislacunes groene middelen invullen.

Voor 50% akkerbouwers is beschikbaarheid 
gewasbeschermingsmiddelen het voornaamste 
knelpunt als het gaat om plantgezondheid.

Algemeen beeld gebruik gewasbeschermings-
middelen in akkerbouwgewassen: gebruik 
en milieubelasting hoog bij uien en meeste 
aardappeltypes. Verschillen tussen diverse 
gebieden voor groot deel veroorzaakt door 
verschil in (aardappel)ras. Ene ras gevoeliger 
voor ziektes en plagen dan andere. Ook zullen 
verschillen in neerslag en wind ziektedruk 
beïnvloeden en moet bij gevoelige rassen 
sneller aan preventieve of curatieve bestrij-
ding (tegen schimmels en insecten) worden 
gedaan. (bron: WUR-rapport in opdracht van 
WNF).

05 |   Milieu-impact verlagen door (chemische) middelen met hoge  
impact te vervangen door biologische bestrijding en middelen met  
lagere impact

KRITISCHE PUNTEN

Verbod op of maatschappelijke ophef over chemische mid-
delen (m.n. neonicotinoïden en glyfosaat) die voor (huidige, 
gangbare) teeltsysteem essentiële functie hebben, en waar-
voor geschikt alternatief ontbreekt.

Toelating groene middelen neemt toe, maar ontwikkeling gaat 
(veel te) traag en regelgeving maakt toelating moeilijk. Heeft 
alle aandacht, maar meer (nieuwe) groene middelen nodig.

Onderscheid rassen bekend en onderkend. Diverse factoren 
van invloed op rassenkeuze, daarvan zijn milieucriteria er één. 
Bij veredeling zijn honderden criteria van invloed, ook kenmer-
ken belangrijk voor afzet, zoals smaak, kleur en rendement in 
verwerking.

Meeste groene middelen werken preventief. Correctiemiddelen 
verdwijnen langzamerhand. Voor acceptatie bij telers, moet 
werking groene middelen goed bekend zijn. Als het niet werkt, 
dan nauwelijks te corrigeren.

Toegelaten biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis 
van levende micro-organismen hebben aangetoonde effec-
tiviteit. Zijn levende organismen die worden beïnvloed door 
omstandigheden; effect dan ook niet altijd zelfde.

Er zijn kennishiaten: werkzaamheid microbiologische middelen; 
toepasbaarheid toegelaten groene middelen in teeltsysteem, 
resistentiemanagement en BOS’en; doorwerking aanpassingen 
in teelt (bijv. minder ploegen, akkerranden en groenbemesters) 
op onkruiden, ziekten en plagen en weerbaarheid grond; door-
werking verbod op specifieke middelen op teeltsysteem.

Bij bepalen milieu-impact veelvuldig gebruik gemaakt van 
informatie uit CLM-milieumeetlat. Is gebaseerd op hun eigen 
systematiek. Daarin wordt veel voor toelating verplicht onder-
zoek niet of onvoldoende meegewogen.
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https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/
https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2019/01/Resultaten-Landelijk-Meetnet-Gewasbeschermingsmiddelen-2017.pdf
http://www.toolboxwater.nl/
https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/87
https://topsectortu.nl/nl/milieu-indicator-gewasbescherming
https://topsectortu.nl/nl/milieu-indicator-gewasbescherming
http://edepot.wur.nl/463816
http://edepot.wur.nl/463816
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INZET
Bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en actief medevormgever  
zijn van een aantrekkelijk landschap.

ACTIES

Versterken biodiversiteit

01 |   Opzetten praktijkonderzoek biologische bestrijding en onderzoek 
naar rol functionele agrobiodiversiteit; kennis vertalen naar  
beslissingsondersteunende systemen

STATUS

Aantal projecten loopt.

02 |   Ontwikkelen biodiversiteitsmonitor
STATUS

In ontwikkeling; na presentatie Deltaplan biodiversiteitsherstel op 19/12/’18 aankondiging van ontwik-
keling biodiversiteitsmonitor voor akkerbouw door BO Akkerbouw, WWF-NL en Rabobank; financiële 
bijdrage via BO: 22.500 euro; planning: gereed in 2020.

03 |   Ontwikkelen verdienmodellen versterken biodiversiteit
STATUS

Volgt op ontwikkeling monitor; initiatief verdienmodellen vooral bij direct betrokken stakeholders 
(‘keteninitiatieven’).

04 |   Starten regionale initiatieven vergroten biodiversiteit en  
cultuurhistorische elementen

STATUS

Volgt op ontwikkeling monitor.
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https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/
https://bo-akkerbouw.nl/nieuwsitems/nieuwsitem/79
https://bo-akkerbouw.nl/nieuwsitems/nieuwsitem/79
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ACTIES

INZET
Duurzaamheidsinspanningen en impact ervan concreet maken.

Milieuprestaties inzichtelijk maken 
voor de markt

1514

01 |  Vernieuwen Programma Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB)
STATUS

Aantal aanpassingen in DAB-module VVAK; implementatie teeltseizoen 2019 / 2020; betreft  
voornamelijk inzet op bewustwording.

02 |   Marktpositie versterken
STATUS

Te adresseren bij direct betrokken stakeholders (‘keteninitiatieven’).

03 |   Inzicht in residu-cijfers
STATUS

Inventarisatie monitoringsprogramma’s en resultaten in 2019.

04 |   Inzicht in milieu-impact
STATUS

Bijdrage aan PPS Milieu-indicator gewasbescherming; uitkomst volgen.

https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/87
https://topsectortu.nl/nl/milieu-indicator-gewasbescherming
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