Persbericht: Correcte gewasbescherming, ook in je tuin!
29 maart 2018
Met de eerste lentezon duikt iedere tuinliefhebber terug de tuin in. Ook een particulier moet
gewasbescherming op een correcte manier toepassen. Daarom geeft Phytofar, de Belgische
vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, bij de start van het seizoen goede
raad aan de consument!
Veerle Van Damme, specialist Duurzaam Gebruik bij Phytofar verduidelijkt: “Als hobbytuinder moet
je je tuin grondig observeren om na te gaan of er een probleem is. Wanneer ingrijpen noodzakelijk is,
kies dan eerst voor een niet-chemische bestrijding (vb onkruid wegkrabben) en pas daarna voor een
passend chemisch product (biologisch of synthetisch). De “tuin”-producten hebben een aangepaste
verpakking met een verbeterd doseersysteem. Elk toegelaten gewasbeschermingsmiddel is getest op
risico’s voor mens, dier en milieu en is effectief en veilig. Vraag raad in de winkel, want in elk
verkooppunt van gewasbeschermingsmiddelen is er minstens één specialist aanwezig die opgeleid is
om hierover correct advies te geven. Eens je het juiste product hebt gevonden, volg je deze tips!”
1. Lees het etiket want het bevat belangrijke informatie zoals de ideale dosis of de wachttijd die
je moet respecteren na een onkruid- en mosbehandeling. Elk toegelaten gewasbeschermingsmiddel werkt pas écht goed en zonder nevenschade, als de gebruiksaanwijzing op het etiket
strikt wordt gevolgd.
2. Draag beschermende kledij (speciale handschoenen en gesloten schoeisel) en was na gebruik
je handen met zeep.
3. Wanneer je een spuittoestel gebruikt, spuit dan niet bij wind zodat het product niet bij je buur
of op ongewenste planten terechtkomt. Spuit nooit bij regen want dan komt het product in
de bodem en het water terecht.
4. Je mag geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen langs waterlopen en vijvers en ook niet
op de oppervlakken die ermee verbonden zijn via de riool (klinkers, opritten).
5. Overschotten en lege verpakkingen breng je naar het containerpark. Restjes in de sproeier
kan je verdunnen en nog eens verspreiden. Niet-gebruikte resten gooi je nooit in vuilnisbak,
toilet, gootsteen, of riool want dit leidt tot directe watervervuiling.
6. Let op: azijn, zout en javel zijn geen milieuvriendelijke middelen om onkruid te verwijderen!
Als je onkruid niet met de hand kan of wil verwijderen, kies dan voor een toegelaten
gewasbeschermingsmiddel dat hiervoor uitvoerig getest is.
7. Nog meer info nodig? Bel gratis naar het callcenter “Handig in de tuin” op 0800.62.604. Het
callcenter is elke dag bereikbaar van 8u-20u en van maart tot juni ook op zondag van 9u-13u.
Voor meer info: Sigrid Maebe, 02/238.97.82, gsm 0494/16.73.43, smaebe@phytofar.be
Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, vindt het
belangrijk mee te werken aan de verspreiding van duidelijke informatie over de complexe materie die
gewasbescherming echt wel is. Volg ons op Twitter, Facebook en LinkedIn!
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