
  

 

Protocol gebruik herbiciden open akkerland 

 

Het protocol ‘Gebruik herbiciden in pakketten Open Akkerland’ bestaat uit onderstaande 

checklist. Uitgangspunt van het protocol is dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid toegepast 

wordt bij volveldse bespuitingen van herbiciden op percelen met akkervogelpakketten om 

daarmee het gebruik van herbiciden tot het minimum te beperken. Daarbij kan aan het 

volgende gedacht worden: 

➢ Het gebruik van selectieve herbiciden voor specifieke probleemonkruiden; 

➢ Waar mogelijk de bespuiting te beperken tot maximaal 1 x per jaar; 

➢ Het toepassen van ‘best-practices’ bij het aanleggen en beheren van de maatregelen 

waardoor bespuitingen daadwerkelijk tot het minimum beperkt kunnen worden. Bij 

best-practices valt te denken aan de voorbereidende grondbewerkingen, mengsel, 

zaaitijdstip, maaibeheer etc. Het collectief neemt hier in het voortouw door de best-

practices te communiceren naar de deelnemers en met de deelnemers te evalueren; 

Het collectief evalueert na 3 jaar de werking van onderstaande checklist. 

 

BEDRIJFSGEGEVENS 

Naam:  

Adres: 

Woonplaats: 

Tel.nr: 

Email:  

KvK nummer: 

 

1. PERCEELSKEUZE 

1 Perceel bestaat uit bouwland □ ja □ nee 

1.1 Perceel kent in jaren voorafgaand normale gewasrotatie en landbouwkundig beheer □ ja □ nee 

1.2 Onkruidbestrijding heeft in voorafgaande jaren op gangbare wijze plaatsgevonden □ ja □ nee 

1.3 Perceel kent normale onkruiddruk □ ja □ nee 

1.4 Op perceel is in de twee jaar voorafgaand geen grond van buitenaf aangevoerd dat 

afkomstig is van slootkanten of braakliggend terrein 

□ ja □ nee 

    

2. ZAADMENGSEL 

2 Er is uitsluitend zaad gebruikt dat voorgeschreven en/of geleverd is door het collectief □ ja □ nee 

2.1 De door het collectief voorgeschreven hoeveelheid zaaizaad is gebruikt □ ja □ nee 

2.2 Indien dit om wat voor reden dan ook niet is gebeurt, is het collectief daarvan in kennis 

gesteld 

□ ja □ nee 

2.3 Indien er overgezaaid is (verstuiving/vorst) is dit aan het collectief gemeld □ ja □ nee 

2.4 Er is rekening gehoiuden met de meest gunstige zaaiomstandigheden (vocht en 

temperatuur) 

□ ja □ nee 

2.5 Er is ingezaaid vòòr de in de beheervoorschriften genoemde uiterste inzaaidatum □ ja □ nee 

 

3. BEMESTING (FACULTATIEF) 

3 Het perceel is niet bemest met organische mest of compost met daarin onkruidzaden, 

die eenmaal tot ontwikkeling gekomen, chemisch bestreden zouden moeten worden 

□ ja □ nee 



 

 

4. GRONDBEWERKING 

4 Voor de inzaai is een kerende grondbewerking uitgevoerd □ ja □ nee 

4.1 Er is bij inzaai in het voorjaar minimaal één keer gebruik gemaakt van de 

“valszaaibedmethode” 

□ ja □ nee 

 

5. BEHEEREISEN 

5 Tussen 1 maart en 15 september is het beheerperceel tweemaal gemaaid volgens het 

heersende maairegime 

□ ja □ nee □ n.v.t. 

5.1 In het derde of het vierde beheerjaar is de gehele beheereenheid tussen 1 september en 

15 april geploegd en opnieuw ingezaaid 

□ ja □ nee □ n.v.t. 

5.2 Tussen het moment van grondbewerking en inzaai is onkruidvorming tegengegaan 

middels extra grondbewerking 

□ ja □ nee  

 

6. ONKRUIDBESTRIJDING 

6 U kunt probleemonkruiden herkennen □ ja □ nee  

6.1 Probleemonkruiden zijn vanaf het moment van inzaai effectief pleksgewijs bestreden □ ja □ nee  

6.2 Ten tijde van de mogelijkheid tot maaien heeft u zoveel mogelijk de veronkruide plekken 

uitgemaaid 

□ ja □ nee □ n.v.t. 

6.3 U heeft bij de bestrijding binnen de beheermogelijkheden zoveel mogelijk rekening 

gehouden met het bloeitijdstip (zaadvorming) van probleemonkruiden 

□ ja □ nee  

6.4 Indien u besluit over te gaan op onkruidbestrijding op perceel niveau heeft u zich er 

vooraf van vergewist al het mogelijke te hebben gedaan om probleemonkruiden te 

bestrijden 

□ ja □ nee  

6.5 Voor de bestrijding van probleemonkruiden zijn enkel de officieel toegelaten middelen 

gebruikt 

□ ja □ nee  

6.6 U bent in bezit van een geldige spuitlicentie □ ja □ nee  

6.7 U werkt met een SKL goedgekeurde spuit □ ja □ nee  

6.8 U noteert het gebruikte middel en de datum van toepassing in uw administratie □ ja □ nee  

6.9 U voert de bespuiting daar waar mogelijk uit vanuit het naastgelegen gewas om hiermee 

het berijden van de akkerrand zoveel mogelijk te voorkomen 

□ ja □ nee  

6.10 Er wordt minimaal 1 week voorafgaand aan de bespuiting melding gedaan van de 

voorgenomen bespuiting bij het collectief per mail 

□ ja □ nee  

     

 

Vul de checklist in voorafgaand aan de eerste bespuiting van het betreffende beheerjaar. 

Indien één of meerdere vragen met nee beantwoord zijn, neem dan contact op met het 

collectief aanzien u mogelijk niet in aanmerking komt voor het gebruik van herbiciden in 

akkervogelpakketten. In alle andere gevallen bewaar de ingevulde checklist in uw 

administratie. En stuur een kopie naar het collectief voorafgaand aan de eerste bespuiting. 

Vergeet niet om de checklist te ondertekenen. 

Getekend: 

Datum: 

Plaats: 

Naam:      Handtekening: 

 

 


