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Welkom bij de vragenlijst

Invullen
Wij adviseren u de vragenlijst in te vullen op een desktop computer of laptop.

Navigeren
U kunt door de vragenlijst navigeren via de inhoudsopgave aan de linkerkant of via de knoppen 'Vorige' en
'Volgende'. Niet alle items in de inhoudsopgave zijn vanaf het begin aanklikbaar. De items in het grijs zullen
tijdens het invullen van de vragenlijst toegankelijk worden.

Akkoord verklaren
Met de knop 'Akkoord en volgende' geeft u aan dat een scherm correct is ingevuld. Vóór verzending van de
vragenlijst dienen alle schermen akkoord te zijn verklaard.

Toelichtingen
De knop  betekent dat er extra uitleg is. Druk op deze knop als u de uitleg wilt zien.

Opslaan
Gegevens worden alleen automatisch opgeslagen wanneer u tussen schermen bladert. Wanneer u langere tijd
werkt in één scherm, is het daarom raadzaam zelf de gegevens regelmatig op te slaan door rechtsboven in het
scherm op de knop 'Opslaan' te drukken.

Opslaan en sluiten
U kunt het invullen van de vragenlijst onderbreken met de knop 'Opslaan en sluiten'. Uw eerder ingevulde
antwoorden blijven dan bewaard.

Afdrukken
U kunt op elk moment via de knop 'Printen' een PDF van de vragenlijst aanmaken en deze voor eigen gebruik
bewaren en/of afdrukken.

Heeft u nog vragen?
Kijk op www.cbs.nl voor veelgestelde vragen over dit onderzoek.
Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij, bel ons gerust op (045) 570 6400 of mail naar
contactcenter@cbs.nl onder vermelding van het correspondentienummer: 123456789.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Druk nu op 'Akkoord en volgende' om de vragenlijst te starten.

http://www.cbs.nl
mailto:contactcenter@cbs.nl
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Algemene vragen m.b.t. teelt en gewasbescherming van Tulpen
Voorjaarsbloeier.

De vragen in deze vragenlijst gaan over de productie van Tulpen in het kalenderjaar 2020. Voor een teeltcyclus
die niet binnen het kalenderjaar 2020 valt, gaat u uit van 12 maanden in het gebroken teeltjaar 2019–2020,
dus bijv. 1 oktober 2019 – 31 september 2020.

Heeft uw bedrijf in deze periode Tulpen geteeld?

Ja

Nee, de teelt vindt dit jaar geheel niet plaats

Hoeveel bedraagt de oppervlakte voor Tulpen op uw bedrijf in uw
teeltperiode(s) 2020?
Alle tot dit gewas behorende rassen en variëteiten meetellen tot het totale
fysieke areaal.
Bij meer dan één teelt per jaar hetzelfde gewas op dezelfde oppervlakte, deze
oppervlakte maar één keer meerekenen.

20,00 ha

Heeft uw bedrijf in de teeltperiode(s) 2020 gewasbescherming toegepast bij de teelt van Tulpen?

Ja, gewasbeschermingsmiddelen (chemisch of microbiologisch) op het veld en/of in opslagruimten.

Ja, biologische bestrijding door inzet bestrijders zoals roofmijten, aaltjes en/of insecten.

Ja, mechanische en andere technieken en maatregelen die hebben bijgedragen aan het

Nee
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Algemene vragen m.b.t. teelt en gewasbescherming van Tulpen (aantal middelen)

Hoeveel verschillende gewasbeschermingsmiddelen heeft u in de teeltperiode(s) 2020 bij de teelt van
Tulpen in totaal toegepast?
Elk toelatingsnummer is één middel

18

Hoeveel verschillende gewasbeschermingsmiddelen heeft u in de teeltperiode(s) 2020 t.b.v. Tulpen in
totaal toegepast in ruimtes waar dit gewas was/is opgeslagen?
Bijvoorbeeld voor bolontsmetting met dompelbad.
Let op! Het gaat hier niet over de opslag van gewasbeschermingsmiddelen zelf.
Elk toelatingsnummer is één middel

5
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Gebruikte gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van Tulpen
Voorjaarsbloeier.
Voor de bestrijding van Insecten en mijten, Schimmel- en/of bacterieziekten, Onkruiden, voor Loofdoding en
doodspuiten, Aaltjes, Planten groeiregulatie en Slakken. Gewasbescherming uitgevoerd door loonwerkers altijd
meetellen.

Specificaties gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in teeltperiode(s) 2020 bij de teelt van Tulpen.
Tik in kolom “Merknaam gewasbeschermingsmiddel” een aantal karakters van naam of nummer van het
middel.
Vermeld een door u gebruikt gewasbeschermingsmiddel dat niet is opgenomen in de opzoeklijst door als
naam “Anders” te kiezen.
U kunt dit middel nader toelichten nadat alle overige middelen zijn ingevuld.
Vermeld, indien het aantal behandelingen niet bekend is, bij “Behandelde oppervlakte” de som van de
behandelde oppervlakten en plaats bij “Aantal behandelingen” “1”.
Let op! Bij sommige velden is invullen in decimalen vereist.
Merknaam gewasmiddel/Toelatingsnummer
Inclusief microbiologische gewasbeschermingsmiddelen (zoals schimmel-, bacterie en viruspreparaten) en
inclusief spuitzwavel.
Het toelatingsnummer staat vermeld op de originele verpakking; het bestaat uit 4 of 5 cijfers, gevolgd door
een N. Zie www.ctgb.nl en klik op Toelatingen voor een overzicht.
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http://www.ctgb.nl
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Gebruikte gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van Tulpen (vervolg)
Voorjaarsbloeier.
Voor de bestrijding van Insecten en mijten, Schimmel- en/of bacterieziekten, Onkruiden, voor Loofdoding en
doodspuiten, Aaltjes, Planten groeiregulatie en Slakken. Gewasbescherming uitgevoerd door loonwerkers altijd
meetellen.

Specificaties gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in teeltperiode(s) 2020 bij de teelt van Tulpen.
Tik in kolom “Merknaam gewasbeschermingsmiddel” een aantal karakters van naam of nummer van het
middel.
Vermeld een door u gebruikt gewasbeschermingsmiddel dat niet is opgenomen in de opzoeklijst door als
naam “Anders” te kiezen.
U kunt dit middel nader toelichten nadat alle overige middelen zijn ingevuld.
Vermeld, indien het aantal behandelingen niet bekend is, bij “Behandelde oppervlakte” de som van de
behandelde oppervlakten en plaats bij “Aantal behandelingen” “1”.
Let op! Bij sommige velden is invullen in decimalen vereist.
Merknaam gewasmiddel/Toelatingsnummer
Inclusief microbiologische gewasbeschermingsmiddelen (zoals schimmel-, bacterie en viruspreparaten) en
inclusief spuitzwavel.
Het toelatingsnummer staat vermeld op de originele verpakking; het bestaat uit 4 of 5 cijfers, gevolgd door
een N. Zie www.ctgb.nl en klik op Toelatingen voor een overzicht.
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Gebruikte gewasbeschermingsmiddelen toegepast in ruimtes waar gewas Tulpen was/is opgeslagen
Voorjaarsbloeier.
Let op! Het gaat hier niet over de opslag van gewasbeschermingsmiddelen zelf.
Bijvoorbeeld voor bolontsmetting met dompelbad.

Specificaties gebruikte gewasbeschermingsmiddelen toegepast in ruimtes waar in teeltperiode(s) 2020
gewas Tulpen was/is opgeslagen.
Tik in kolom “Merknaam gewasbeschermingsmiddel” een aantal karakters van naam of nummer van het
middel.
Vermeld een door u gebruikt gewasbeschermingsmiddel dat niet is opgenomen in de opzoeklijst door als
naam “Anders” te kiezen.
U kunt dit middel nader toelichten nadat alle overige middelen zijn ingevuld.
Let op! Bij sommige velden is invullen in decimalen vereist.
Merknaam gewasmiddel/Toelatingsnummer
Inclusief microbiologische gewasbeschermingsmiddelen (zoals schimmel-, bacterie en viruspreparaten).
Het toelatingsnummer staat vermeld op de originele verpakking; het bestaat uit 4 of 5 cijfers, gevolgd door
een N. Zie www.ctgb.nl en klik op Toelatingen voor een overzicht.
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Contactinformatie

Invuller

Wie heeft deze vragenlijst ingevuld?

Aanhef:
Dhr.

Mevr.

Voorletters:

Achternaam:

Mochten er vragen zijn over de ingevulde gegevens, dan willen we die graag meteen aan de juiste

Verder

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Vul a.u.b. ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres in.

Verder

Heeft u nog opmerkingen die relevant zijn voor de gegevens die u in de vragenlijst heeft ingevuld?
Voor alle overige opmerkingen of wijzigingen kunt u terecht op www.cbs.nl/contactcenter

Opmerkingen:

http://www.cbs.nl/contactcenter
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Benodigde tijd

Het CBS werkt aan het verbeteren van het verzamelen van gegevens. Om na te gaan in welke mate dit lukt,
meten wij periodiek de tijd die nodig is voor het verzamelen en rapporteren van de benodigde informatie aan
het CBS.

Hoeveel tijd is besteed aan het verzamelen en rapporteren van de benodigde informatie voor dit
onderzoek?
Reken a.u.b. alle tijd die het uzelf en/of anderen heeft gekost om de gevraagde informatie aan het
CBS te leveren.

uren minuten
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Verzenden

De vragenlijst kan nog niet worden verzonden

Nog af te ronden
U kunt via de inhoudsopgave aan de linkerkant het betreffende scherm opzoeken. Ziet u geen inhoudsopgave?
Maximaliseer dan het venster om de inhoudsopgave te kunnen zien.
De volgende onderdelen zijn nog niet afgerond:

Gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt
Gewasbeschermingsmiddelen in bedrijfsruimten
Contact
Tijdmeting


