OPSLAG VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN …

...DE REGELS VAN DE KUNST
Bij het verschijnen van dit artikel is de regelgeving rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM)
een feit. De praktijk leert ons dat sommige aspecten van IPM nog wat toelichting kunnen gebruiken. Zo zien we telers nog al te vaak zondigen tegen de regels van ‘het spuiten’. In een korte artikelenreeks lichten we de wetgeving toe, aangevuld met aanbevelingen om gewasbeschermingsmiddelen op te slaan, spuitvloeistof aan te maken en bespuitingen uit te voeren. Maar beginnen
doen we in deze bijdrage met de opslag van gewasbeschermingsmiddelen (GBM).
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De regels omtrent opslag en gebruik van GBM werden
vastgelegd in KB 28/02/1994 (onlangs gewijzigd in KB
19/03/2013) en in VLAREM. Hieronder een samenvatting,
aangevuld met enkele aanbevelingen.

▲ De regels voor het opslaan van fytoproducten op het bedrijf zijn

op

welomschreven.
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De opslagplaats
Producten voor professioneel gebruik moeten worden
opgeslagen in een daarvoor bestemd lokaal of kast. Dit is
enkel toegankelijk voor (personen vergezeld van) houders
van een fytolicentie. Het lokaal of de kast is dan ook altijd
op slot; de sleutel hangt buiten het bereik van onbevoegden. De toegang wordt voorzien van de tekst ‘verboden
toegang voor onbevoegden', een geschikt gevaarsymbool
en de contactgegevens van de beheerder.
De kast, bestaande uit chemisch inerte materialen is net,
droog, vorstvrij, stevig, brandvrij, doelmatig verlucht en in
goede staat van onderhoud, zodanig dat de goede bewaring
van de opgeslagen producten is verzekerd.
Het lokaal (waarin de fytokast zich bevindt) heeft een vloeistofdichte vloer zodat noch de bodem, noch het grond- of
oppervlaktewater verontreinigd kan worden. Om dezelfde
reden worden de producten in lekdichte opvangbakken
gezet. Bij morsen moet er absorptiemateriaal zoals zand
of zaagmeel voorhanden zijn, samen met een borstel en
vuilblik. Verder is er ook bluswater aanwezig (in de nabij-
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heid van de producten).
Het spreekt voor zich dat beschermkledij niet aanwezig
is in de fytokast; nog al te vaak wordt hier echter tegen
gezondigd!

▲ Lege verpakkingen worden gespoeld, van hun dop gescheiden en in
plastic zakken van Phytofar-Recover gestopt.

De middelen
Naast de GBM mogen ook niet-eetbare producten zonder
brand- of ontploffingsgevaar in de fytokast gestockeerd
worden, op aparte rekken. Sporenelementen bvb. mogen
dus in de fytokast. Materialen zoals emmers, maatbekers
en een weegschaal om de spuitvloeistof aan te maken,
krijgen best een plaats in het fytolokaal.
De producten worden ten allen tijde opgeslagen in hun oorspronkelijke verpakking met het oorspronkelijke etiket. Als
de authenticiteit van het product niet meer kan aangetoond
worden (adhv. het erkenningsnummer), mag het product
niet meer gebruikt worden. Het wordt dan samen met de
vervallen producten in een aparte bak in de kast gezet.
Daarnaast bewaart u in uw kast enkel producten die erkend
zijn voor op uw bedrijf aanwezige teelten. Niet meer erkende producten waarvan de opgebruiktermijn verstreken
is, worden apart geplaatst met een duidelijke vermelding.
Best controleert u hiertoe jaarlijks uw fytokast en gaat u na
op www.fytoweb.fgov.be of alle producten nog erkend zijn
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(voor uw teelten). Het is niet toegestaan producten te bewaren die langer
dan 4 jaar vervallen zijn; deze moeten
worden opgehaald door een gespecialiseerde en erkende firma.
Producten voor privé-gebruik mogen
ook in de kast gestockeerd worden,
mits een duidelijke scheiding en vermelding.
Om het risico op verontreiniging te
minimaliseren, wordt altijd aangera-

den om vaste producten te stockeren
boven de vloeibare.
Lege verpakkingen worden gespoeld,
van hun dop gescheiden, in plastic
zakken van Phytofar-Recover gestopt
en meegegeven aan deze ophaaldienst. De verpakkingen mogen niet
worden samengedrukt of vernietigd.
Het veilig gebruik van GBM begint bij
de opslag ervan. Om risico’s voor u en

uw leefomgeving te minimaliseren,
is het dan ook van groot belang dat u
bovenvernoemde aanbevelingen respecteert. Eventjes een product uit de
fytokast laten staan “omdat ik het toch
straks weer nodig heb”, is een courante maar niet aan te raden praktijk.
Naar potentiële gevolgen ervan hoeft
u waarschijnlijk niet ver te zoeken. ■

PLANT TRADING EN ERIC-PLANT WERKEN NAUW
SAMEN

PERSONEELSWISSEL BIJ
AMAPLANT
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De firma Plant Trading blijft bestaan
en het mobiel nummer en mailadres
van Geert Willems blijven hetzelfde
maar bestellingen dienen voortaan

geleverd te worden bij Eric-Plant.
Leverbonnen en facturen dienen
opgemaakt worden naar Eric-Plant en
de verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn af te spreken met Eric-Plant.
Ook de logistieke afhandeling gebeurt
samen met Eric-plant.
Plant Trading maakt m.a.w. gebruik
van alle faciliteiten van Eric-Plant en
krijg ondersteuning op administratief en logistiek vlak voor de aan- en
verkopen. Door samenwerking en samenbrengen van de ervaring van beide
partijen wordt in eerste instantie groei
in de omzet vooropgesteld. ■
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Plant Trading (Geert Willems) uit
Ertvelde en Eric-plant uit Lochristi
werken vanaf 1 januari 2014 heel nauw
samen.
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Het bedrijf Amaplant (Van Speybroeck)
uit Beervelde meldt dat Peter Vandervennet (verkoop Frankrijk) niet meer
actief is bij de firma. Zijn taken zullen
worden overgenomen door
Peter Hollevoet.
(peter.hollevoet@amaplant.be). ■

OVERDRACHT VAN DE FAKKEL BIJ GEDIFLORA
top van de veredeling en vermeerdering van potchrysanten houden. Daarbij willen zij verder de focus leggen op
een assortiment van unieke genetische kenmerken, service, kwaliteit en
flexibiliteit. ■
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Gediflora uit Oostnieuwkerke, opgericht in 1952, geeft de fakkel door aan
haar derde generatie.
Na Georges en Dirk nemen nu Elien
Pieters en haar man David Daenens
het bedrijf over en willen het aan de

www.gediflora.be

COVERDE, NIEUW BEDRIJF IN DE BELGISCHE PLANTENSECTOR
Het bedrijf ‘Coverde’ ging vanaf 1
januari 2014 officieel van start. Coverde is een nieuwe dochter van de
Floré-Groep uit Lochristi en richt zich
specifiek op klanten met een groothandelsprofiel, die kwaliteit hoog in
het vaandel dragen.
Het Coverde team, met ruime kennis
en ervaring in de sector, staat voor
een duurzame relatie met haar klanten en leveranciers. Vanuit een Belgi-
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sche identiteit, gaat het Coverde team
op zoek naar de logistiek interessantste weg om kwalitatieve producten uit
Nederland en België kostenefficiënt
en direct van bij de kweker tot bij de
klant te brengen. Dit alles binnen een
kader van wederzijds vertrouwen en
samenwerking tussen klant, leverancier en transporteur. ■

www.coverde.be
Koen Denys +32 (0)9/353 53 22 - +32
(0)478/25 63 67
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