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Waarom een fyto-lokaal ?
Overzicht Verplichtingen
 Afzonderlijk lokaal uitsluitend bestemd voor de bewaring van
gewasbeschermingsmiddelen van klasse A en B
o

Niet geklasseerde producten
 Moeten volgens wetgeving niet in afzonderlijk lokaal

o

Producten van klasse A , bijlage X
 Mogen enkel bewaard worden in een lokaal dat zich buiten de
gebouwen bevindt waar ook mensen of dieren verblijven
 Uitzondering specifieke sierteeltbedrijven : mogen in kast
bewaard worden in de bedrijfsgebouwen



In geval van opslag van beperkte hoeveelheden kan ook een speciale
kast volstaan (min 0.25 m³) die voldoet aan dezelfde eisen als gesteld
voor het fytolokaal
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Overzicht vereisten Sectorgids-IKKB
1. Verplicht voor alle land- en tuinbouwers in kader van autocontrole en
lastenboeken

1. Sectorgids: basis, akkerbouwteelten: granen, bieten
A: Major (1-12 mnd)
B: Minor (tegen volgende keuring)
+: opmerking

2. IKKB: extra vereisten voedingssector (bvb. groenten, aardappelen)
1: 100% te voldoen
2: 70% te voldoen
3: optioneel
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Samenvatting vereisten Sectorgids - IKKB
Sectorgids

IKKB

Op slot

A

1

Vermelding “doodshoofd “en “vergif”. Verboden toegang voor onbevoegden.

+

1

Goed verlicht

B

1

Producten klasse A, bijlage 10: gescheiden van woonplaats, stallen en bewerkingsruimten

A

1

Droog

+

1

Verlucht

+

1

Vorstvrij

+

1

Uitsluitend bestrijdingsmiddelen en biociden

A

1

Vervallen middelen en voor privé-gebruik: groeperen en aanduiden “vervallen” en/of “privé"

A

1

Lege, gespoelde verpakkingen veilig en apart bewaren en meegeven met Phytofar-Recover

A

1

Geschikte weeg- en/of meetapparatuur

A

1

Beschermkledij (spuitkledij, handschoenen, ademhalingsbescherming) : buiten fytolokaal

1

Ordelijke stapeling

2

Opvang lekkage

3

Verharde ondergrond

2

Emmer met absorberend materiaal, borstel, handborsteltje en vuilblik

2

Brandveilig

2

Planken uit niet-absorberend materiaal

2

Oogdouche of stromend water in de buurt van fytolokaal

2

Niet Bruikbare GewasbeschermingsMiddelen (NBGM)
1. NBGM: mogen om verschillende redenen niet meer gebruikt worden
niet meer erkend; niet meer erkend voor teelten op het bedrijf
Ontbrekend of onleesbaar etiket
‘Bevroren’ of ‘versteend’ product, …
2. Lijst erkende producten in Belgie op Fytoweb (= enige officiële bron)
Voortdurend in evolutie => Zie ‘erkenningen raadplegen’
Lijst opgebruiktermijn: zie ‘Vervallen/ingetrokken erkenningen’
3. Tweejaarlijkse gratis ophaling door Phytofar-Recover (onpare jaren)
Zie voor meer info op website Phytofar-Recover
Ook ophaling tegen betaling op aanvraag
4. FAVV aanvaardt het bezit van NBGM > 2 jaar niet meer !
5. Afzonderlijke opslag in het fytolokaal of kast met duidelijke identificatie:
‘vervallen’ of NBGM
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