
 

 

Proefproject - Ontwikkeling van een  toolbox voor agrariërs voor 

geïntegreerde gewasbeschermingspraktijken uit de hele Unie (EC/DG 

AGRI) 

Open oproep voor casestudies 

In het kader van het proefproject dat voor de Europese Commissie/DG AGRI wordt 

uitgevoerd, doen wij hierbij een open oproep voor casestudies die als input kunnen dienen 

voor het lopende onderzoek.  

Hoewel pesticiden tot doel hebben gewassen te beschermen, kunnen zij een negatief effect hebben 

op bijvoorbeeld de menselijke gezondheid en het milieu. Daarom zijn pesticiden en het gebruik ervan 

strikt gereguleerd op EU- en nationaal niveau. Bovendien draagt de Europese Commissie bij tot de 

handhaving van een duurzaam gebruik van pesticiden via Richtlijn 2009/128/EG (richtlijn 

duurzaam gebruik - SUD), die onder meer het gebruik en de toepassing van IPM-technieken 

(Integrated Pest Management) bevordert, en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat 

instrumenten omvat ter ondersteuning van de toepassing van de in de SUD-richtlijn vastgestelde 

IPM-beginselen. 

Het hoofddoel van het lopende proefproject is achtergrondkennis te verschaffen over de meest 

veelbelovende manieren die agrariërs, adviseurs en beleidsmakers kunnen helpen om de 

vermindering van de afhankelijkheid van pesticiden gebruik in de hele EU op te voeren, zoals bepleit 

in de Farm to Fork-strategie van de Europese Commissie en in de context van de Green Deal. 

De specifieke doelstellingen van het proefproject zijn:  

1. Het geven van een uitgebreide beschrijving van de thans beschikbare aanpak (b.v. 

beleidsmaatregelen, landbouwpraktijken, technologieën, initiatieven van de particuliere 

sector zoals certificeringen) om de afhankelijkheid van het gebruik van pesticiden te 

verminderen. De studie zal een inventarisatie maken van de meest relevante instrumenten, 

beleidsmaatregelen en richtlijnen die in de lidstaten zijn ontwikkeld en worden gebruikt, 

monitoring van plagen en ziekten en prognoses, technologieën (b.v. biologische bestrijding 

van plagen met behulp van micro-organismen/virussen, feromonen, plantenextracten), en 

alternatieve praktijken (b.v. vruchtwisseling, tussenteelt, mengteelt, niet-chemisch wieden, 

precisielandbouw, resistente variëteiten, ondersteuning van nuttige organismen). De 

beschrijving zal ook betrekking hebben op initiatieven van de particuliere sector en ander 

overheidsbeleid dat de vermindering van de afhankelijkheid van het gebruik van pesticiden 

bevordert en ondersteunt. 

2. Beoordeling van het potentieel van de in doelstelling 1 genoemde aanpak om de 

afhankelijkheid van het gebruik van pesticiden te verminderen, en aantonen van de 

doeltreffendheid ervan, alsook van de (reële of waargenomen) belemmeringen die de 

invoering ervan in de weg staan. In de studie zullen met name de belemmeringen worden 

geïnventariseerd en geëvalueerd en zullen de oorzaken ervan en mogelijke manieren om ze 

te overwinnen worden toegelicht. In de studie zullen met name de volgende drijvende 

krachten en belemmeringen worden onderzocht: 

- Economische aspecten (b.v. extra kosten versus toegevoegde waarde) in 

verband met agro-ecologische variabiliteitsfactoren (b.v. klimatologische, 

regionale, gewasspecifieke factoren), inclusief risicobeheer (in de aan- of 

afwezigheid van verzekeringsregelingen voor plaaggerelateerde opbrengst- of 

kwaliteitsverliezen); 

- andere aspecten in verband met kennis, beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

informatie, beschikbare of opkomende technologieën; en 

- de relaties tussen de agrariërs en de andere actoren in de voedselketen. 

3. Het voorstellen van specifieke strategieën voor het opschalen van goede praktijken 

in de hele EU;  



 

 

4. Opzetten van een EU-wijde databank met de relevante informatie en richtlijnen om 

agrariërs en adviesdiensten in staat te stellen de afhankelijkheid van het gebruik 

van pesticiden te verminderen, en uitstippelen van een geschikte 

communicatiestrategie om deze informatie op zo ruim mogelijke schaal in de EU 

te verspreiden.  

De conclusies van de studie moeten nuttige informatie opleveren voor toekomstige acties op het 

niveau van de EU en de lidstaten, met inbegrip van de uitvoering van het GLB (Gemeenschappelijk 

landbouwbeleid) na 2020. 

In dit verband zal bijzondere aandacht worden besteed aan geïntegreerde gewasbescherming zoals 

gedefinieerd in de SUD-richtlijn en de richtlijnen van de lidstaten. Er zal een verscheidenheid aan 

methoden om gegevens te verzamelen gworden gebruikt om de vier studiethema's te onderbouwen, 

waaronder casestudies. 

Doelstellingen en tijdschema van casestudies 

 

Er zullen 12 casestudies worden uitgevoerd met als doel licht te werpen op manieren om de 

afhankelijkheid van het gebruik van pesticiden te verminderen, op basis van concrete voorbeelden 

waar sinds 2010 substantiële IPM-maatregelen en/of -beleidsmaatregelen zijn ingevoerd. Er zal 

bijzondere aandacht worden besteed aan de acht IPM-beginselen (zoals vastgesteld in bijlage III bij 

de SUD-richtlijn) en de wijze waarop deze zijn ingevoerd.  

Deze oproep tot het indienen van casestudies is gericht aan diverse actoren die activiteiten 

op dit gebied uitvoeren, waaronder agrariërs, adviseurs, onderzoeks- en/of technologie-instituten, 

alsook bevoegde autoriteiten.  

• De casestudies zullen op vrijwillige basis worden uitgevoerd en bestaan uit discussies en 

uitwisselingen met het studieteam, waarbij de nadruk zal liggen op omstandigheden, 

belemmeringen en drijvende krachten die een rol hebben gespeeld bij de vermindering van 

de afhankelijkheid van het gebruik van pesticiden. Bijzondere aandacht zal worden besteed 

aan belemmeringen die agrariërs ervan kunnen weerhouden actie te ondernemen, en aan de 

manieren waarop deze belemmeringen zijn/waren te overwinnen. 

• Casestudies zullen betrekking hebben op activiteiten in de lidstaten van de EU, maar niet 

alleen. Ook initiatieven van buiten de EU worden uitgenodigd om aan deze open oproep deel 

te nemen;  

• De casestudies zullen worden uitgevoerd in de periode mei-september 2021;  

• Voor elke casestudie zal een verslag worden opgesteld dat aan het einde van het 

proefproject1 op grote schaal zal worden verspreid. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze open oproep, vul dan het formulier op de volgende pagina 

in en stuur het ons uiterlijk 21/04/2021 terug. Voor nadere informatie nodigen wij u uit de website 

van het project te bezoeken op https://agrilpm.eu/ of contact met ons op te nemen op 

agriipm@arcadia-international.net. 

 

 

 

 

 

 

 
1   In overeenstemming met de gegevensbeschermings- en vertrouwelijkheidsverplichtingen van Verordening (EU) 
2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming). 

https://agrilpm.eu/
mailto:agriipm@arcadia-international.net


 

 

Proefproject - Ontwikkeling van een toolbox voor agrariërs voor 

geïntegreerde gewasbeschermingspraktijken uit de hele Unie (EC/DG 

AGRI) 

Open oproep voor casestudies  

Naam van het initiatief: ………………………………………………………………………………………………………… 

Contactgegevens van de projectleider: 

………………………………………………………………………………………… 

Doelorganismen: ………………………………………………………………………………….……….……….……………. 

Doelgewassen: ……………………………………………………………………………………….……………………………… 

Geografisch bereik: ………………………………………………………………………………………….…………………… 

Doelstellingen: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Begindatum: …………………………………………………………………………………….………………………. 

Begroting van het initiatief: ………………………………………………………………………………….…………….. 

Bij het project betrokken actoren (inclusief een beschrijving van de typologie van de 

agrarische bedrijven): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Beschrijving van het initiatief (max. 1/2 pagina): 

 

 

 

 

Tot op heden waargenomen resultaten (max. 1/2 pagina): 

 

 

 

 

Succesfactoren, knelpunten/belemmeringen en grenzen van het initiatief (maximaal 1/2 

pagina): 

 

 

 

 

Motivatie om deel te nemen aan de open oproep (max. 1/2 pagina): 

 

 

 

Gelieve uw ingevulde formulier uiterlijk op 21/04/2021 in te dienen bij 

agriipm@arcadia-international.net. Voor nadere informatie nodigen wij u uit de website 

van het AGRI IPM-project te bezoeken. 

https://agrilpm.eu/

