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AlgemeenA

Heeft uw bedrijf in het 1e kwartaal 2016 Erwten (groen te oogsten) geteeld?A1 Ja                                                                 --> ga naar vraag A2

Nee, de teelt is wel gepland voor later dit jaar  --> ga naar vraag F

Nee, de teelt vindt dit jaar geheel niet plaats    --> ga naar vraag F

Hoeveel bedraagt de opper-
vlakte voor dit gewas op uw
bedrijf in 2016? 1

A2 Alle tot dit gewas behorende rassen en variëteiten
meetellen tot het totale fysieke areaal.
Oppervlakte altijd invullen, ook als dit al in een eer-
dere periode is opgegeven

ha

Heeft uw bedrijf gewasbescherming toegepast in het 1e kwartaal 2016 bij de teelt
van Erwten (groen te oogsten)?

A3 Ja, chemische bestrijding (op perceel en/of in opslagruimten,
     inclusief microbiologische gewasbeschermingsmiddelen)

Ja, biologische bestrijding (zoals inzet roofmijten, aaltjes en/of insecten
     (o.a. galmuggen, sluipwespen), natuurlijke invlieg niet meetellen)

Ja, mechanische bestrijding en andere technieken
     (zoals aanaarden en verwijderen aangetast materiaal)

Bij minimaal 1x "Ja" --> ga naar vraag A4

Nee                   --> ga naar vraag F

Beschikt uw bedrijf over een
digitale teeltregistratie?

A4 zoals Comwaes, Crop, GlobalGap, Isa-teelt, Master-
link, Optimeel, Teeltplus, Unitip of VVAK

Ja, en ik zal de daarin vastgelegde bestrijdingsgegevens met
      betrekking tot Erwten (groen te oogsten)
      per e-mail opsturen
--> ga naar vraag E

Ja, maar ik e-mail de vastgelegde bestrijdingsgegevens niet naar CBS
--> ga verder met de voor u van toepassing zijnde vragen B t/m D en F

Toelichting

1 Oppervlakte
Bij meer dan één teelt per jaar op dezelfde op-
pervlakte, deze oppervlakte maar één keer
meerekenen.

Nee/niet van toepassing
--> ga verder met de voor u van toepassing zijnde vragen B t/m D en F



1 1234567890022

Chemische bestrijding 1 op gewas-
percelen in het 1e kwartaal 2016

B

voor gewas: Erwten (groen te oogsten)

Bestrijdings-
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel 2
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker) 3

Toelatingsnummer 4
Vul alleen de cijfers in

B1

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha 5

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg 6

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol- 7
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B2

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Toelichting

1 Chemische bestrijding van
Insecten en mijten, Schimmel- en/of bacterie-
ziekten, Onkruiden, Loofdoding, Aaltjes, Groei-
regulatie en Slakken.
Niet opgeven mangaan-, calcium- en andere
toevoegingen ter bestrijding van gebreksziek-
ten.

2 Gewasbeschermingsmiddelen
Inclusief microbiologische gewasbescher-
mingsmiddelen, zoals schimmel- en bacterie-
preparaten.

3 Loonwerkers
Gewasbescherming uitgevoerd door loonwer-
kers altijd meetellen; gevraagde informatie ont-
lenen aan factuur loonwerker.

4 Toelatingsnummer
Het toelatingsnummer staat vermeld op de ori-
ginele verpakking; het bestaat uit 4 of 5 cijfers,
gevolgd door een N. Zie www.ctgb.nl en klik op
Toelatingen voor een overzicht.

5 Behandelde oppervlakte
Bij meerdere behandelingen in dezelfde bestrij-
dingsmaand van dezelfde oppervlakten area-
len niet optellen. Meer behandelingen in de-
zelfde bestrijdingsmaand van verschillende op-
pervlakten wel optellen. Van belang is het fy-
sieke areaal.

6 Totaal gebruik
Totaal gebruikte hoeveelheid beschermings-
middel, in liters of kg handelsproduct.

7 Volvelds bestrijding
Met volvelds wordt volvelds-gewasbespuiting
bedoeld.

Maart



1 123456789003 3

B Vervolg

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B3

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B4

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B5

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart



1 1234567890044

B Vervolg

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B6

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B7

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B8

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart



1 123456789005 5

B Vervolg

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B9

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B10

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B11

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart



1 1234567890066

B Vervolg

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B12

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B13

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B14

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart



1 123456789007 7

B Vervolg

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B15

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B16

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart

Bestrijdings
middel

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermingsmiddel
(ook opgeven bij inschakeling loonwerker)

Toelatingsnummer
Vul alleen de cijfers in

B17

Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte, in ha

Aantal
behandelingen

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering (l of kg) per ha
(invullen indien totaal
gebruik onbekend is)

Wijze van bestrijding

Vol-
velds

Rijen Pleks-
gewijs

Anders

Januari

Februari

Maart



1 1234567890088

Chemische bestrijding 1 in opslag-
ruimten in het 1e kwartaal 2016

C

voor gewas: Erwten (groen te oogsten)

Maak voor de bestrijdingsmiddelen een keuze uit:
A - Ten behoeve van zaai-, plant-, en pootgoed
B - Ten behoeve van bewaring/opslag oogst

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermings-
middel (Inclusief microbiologische gewasbeschermings-
middelen, zoals schimmel- en bacteriepreparaten)

Toelatings-
nummer 2
Vul alleen de cijfers in

Bestrijdings-
maand

Totaal gebruik
in liters (l) of kg 3

Dosering
(alleen invullen in-
dien totaal gebruik
onbekend is)

Ten behoeve
van

AC1 B

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Toelichting

1 Chemische bestrijding van
Insecten en mijten, Schimmel- en/of bacterie-
ziekten, Onkruiden, Aaltjes en Groeiregulatie.

2 Toelatingsnummer
Het toelatingsnummer staat vermeld op de ori-
ginele verpakking; het bestaat uit 4 of 5 cijfers,
gevolgd door een N. Zie www.ctgb.nl en klik op
Toelatingen voor een overzicht.

3 Totaal gebruik
Totaal gebruikte hoeveelheid beschermings-
middel, in liters of kg handelsproduct.

Maart



1 123456789009 9

C Vervolg
Maak voor de bestrijdingswijze een keuze uit:
A - Ten behoeve van zaai-, plant- en pootgoed
B - Ten behoeve van bewaring/opslag oogst

Volledige merknaam toegepast gewasbeschermings-
middel (Inclusief microbiologische gewasbeschermings-
middelen, zoals schimmel- en bacteriepreparaten)

Toelatings-
nummer
Vul alleen de cijfers in

Bestrijdings-
maand

Totaal gebruik
in liters (l) of kg

Dosering
(alleen invullen in-
dien totaal gebruik
onbekend is)

Ten behoeve
van

AC2 B

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Maart



1 12345678901010

Mechanische- en andere bestrijding bij
uw teelt in het 1e kwartaal 2016

D

voor gewas: Erwten (groen te oogsten)

Maak voor de bestrijdingswijze een keuze uit:
A - Machinale bestrijding 1 van onkruiden, aardappelopslag en/of loofdoding
B - Handmatige bestrijding 2 van onkruiden en/of aardappelopslag
C - Overige bestrijding 3 van onkruiden
D - Andere technieken 4 ter voorkoming en bestrijding van ziekten en plagen

Korte omschrijving toegepaste bestrijding Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte in ha 5

Bestrijdingswijze

AD1 B C D

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Toelichting

1 Machinale bestrijding
Zoals cultivator, schoffelmachine, eggen, fre-
zen, torsiewieden, vingerwieden, loofklappen
en -trekken.

2 Handmatige bestrijding
Zoals schoffelen, wieden, hakken, trekken,
plukken.

3 Overige bestrijding
Zoals aanaarden, onkruidbranden, loofbran-
den, grondbedekking met worteldoek, stro of
plastic.

4 Andere technieken
Zoals plantenextracten en verwijderen aange-
tast materiaal.

5 Behandelde oppervlakte
Bij meerdere behandelingen in dezelfde bestrij-
dingsmaand van dezelfde oppervlakten area-
len niet optellen. Meer behandelingen in de-
zelfde bestrijdingsmaand van verschillende op-
pervlakten wel optellen. Van belang is het fy-
sieke areaal.

Maart



1 123456789011 11

D Vervolg
Maak voor de bestrijdingswijze een keuze uit:
A - Machinale bestrijding van onkruiden, aardappelopslag en/of loofdoding
B - Handmatige bestrijding van onkruiden en/of aardappelopslag
C - Overige bestrijding van onkruiden
D - Andere technieken ter voorkoming en bestrijding van ziekten en plagen

Korte omschrijving toegepaste bestrijding Bestrijdings-
maand

Behandelde opper-
vlakte in ha

Bestrijdingswijze

AD2 B C D

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Maart

Januari

Februari

Maart



1 12345678901212

E-mailE

U kunt uw e-mail sturen naar: gewasbescherming@cbs.nl voorzien van het correspondentienummer rechtsboven op dit formulier vermeld.

Stuur bij voorkeur een Excel- of csvbestand op.
Een PDFbestand kan ook, maar liever geen JPGbestand.

E1

Opmerkingen en contactinformatieF

Opmerkingen bij uw opgave

Indien u nog opmerkingen en/of nadere toelichting op uw opgave wilt geven,
kunt u dit hier doen

F1

Contactinformatie

Naam contactpersoon bij uw bedrijfF2

E-mailadresF3

TelefoonnummerF4

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst


