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1.

Project
• Projectnummer
15074
• Onderwerp/titel
Spuitvrije zone Boomteelt
• Relatie met taken/thema’s PT

2.

Plantgezondheid, Fytosanitair en Water
Aanvraag
• Datum aanvraag
14 mei 2014
• Naam aanvrager
LTO vakgroep bomen en vaste planten
• Naam ontvanger van de bijdrage
ZLTO, PRI/PPO en DLV
• Naam uitvoerder(s)
ZLTO, PRI/PPO en DLV

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Door middel van driftberekeningen van speciale spuitapparatuur te komen tot een
onderbouwing van een versmalling van de teeltvrije zone ( 1m) als gevolg van de
implementatie van het Activiteitenbesluit.
• Hoofdpunten
Driftberekeningen en rapportage van toepassing van 95% driftarme spuitdoppen op de
veldspuit in combinatie met 0,5 m teeltvrije zone.
Rapportage is de onderbouwing van de TCT om dit op te nemen op de alternatieve
techniekenlijst.
Voorlichting kwekers over toepassing van deze driftarme techniek en mogelijke alternatieven
zoals windscherm en spuitgordijn.
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4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 27.605,• Ten laste PT
€ 27.605,• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
nvt
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
nvt
• Kostenplaats/financieringsfonds
230 Boomkwekerij
• Rubriek

• Budget per jaar
Jaar

Fase 1 (2014)

Fase 2 (2014)

Totaal

PT

20.665

6.940

27.605

Totaal
• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning
• Dekking
Zie budgetplanning
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
Het verlies aan teeltoppervlak in gebieden met intensieve teelt, grenzend aan oppervlakte
water, zal flinke economische gevolgen hebben voor het rendement van veel boomkwekers.
Nut en noodzaak zijn duidelijk, de problematiek is echter reeds langer bekend.. De oplossing
is logisch maar technisch georiënteerd. Andere duurzame alternatieven zouden in het
(vervolg)onderzoek een prominentere plek moeten hebben.
• Advies
Inhoudelijk positief, op voorwaarde dat er een bredere aanpak komt van de
gewasbeschermingsproblematiek in de bomenteelt. Voor definitieve honorering zie
procedure budgetplanning.

6.

Bijlage(n)
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