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Industrie overheid leveren heel wat inspanningen om het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen zo veilig mogelijk te maken voor de gebruiker. Dit wa
was
w een
duidelijke boodschap die gegeven werd n.a.v. een persconferentie ingerichtt door Phytofar,
de
Phyto
Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen.
twee
n. We bekijken tw
initiatieven die de veiligheid en het correct gebruik moeten verhogen.

gebruik (letter
niet-professionele
etter G). Met andere
ande woorden:
w
gebruikers
kers
rs hebben enkel nog
no toegang tot garden producten
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De verkopers
en adviseurs in de verkooppunten moeten daarverko
ver
enboven over
ove een fytolicentie beschikken. De verkoper moet
ov
de
correct kunnen adviseren over een duurzaam
e consument
consum
gebruik
gebrui van gewasbeschermingsmiddelen en kunnen antwoorden
op de vragen. In de praktijk is dit niet altijd zo eenwo
voudig want er zijn in België meer dan 1000 verkooppunten,
soms
met slechts een kleine afdeling gewasbeschermingss
som
middelen en er is ook veel personeelsverloop in de winkels.
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PHYTOTRANS
Met Phytotrans heeft de sector een instrument rond veilig
gebruik in handen ten dienste van de distributie en van de
eindgebruikers. PhytoTrans is een hulpmiddel voor de professionele gebruiker om actuele veiligheidsbladen van gewasbeschermingsmiddelen online te raadplegen. Deze producten
mogen slechts worden gebruikt of worden toegelicht door
houders van een geschikte fytolicentie.
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Bedrijven die aangesloten zijn bij Phytofar brengen hun
producten, op een directe of indirecte manier, op de Belgische
lgische
markt en maken gebruik van PhytoTrans.
Door een zoekveld op de website www.phytotrans.be
totrans.be
s.be in te
vullen (autorisatie nummer of productnaam),
aam), kan men de
veiligheidsinformatiebladen raadplegen
gen per product. Voor
producten van overige bedrijven, dient
ient men de leverancier
leveranc of
fytoweb te consulteren.

De producenten van de middelen
delen leveren de gegevens
gegeve aan en
de distributeurs kunnen hiervoor
inloggen en
oor op de website inlo
niet alleen de veiligheidsinformatie
bekijidsinformatie
ormatie van alle producten
prod
ken maar ze kunnen
n ook gemaild worden over
ove alle producten
ov
en productaanpassingen
zelfs nog aanvullende
assingen
ssingen en ze kunne
kunnen zelf
informatie verkrijgen
lijst van gecerkrijgen
ijgen zoals transportgegevens,
transportgeg
transp
WLʖFHHUGHGLVWULEXWHXUVɓ
EXWHXUVɓ
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In het publiek gedeelte
de we
website (zonder login) kan de
eelte van d
veiligheidsinformatie per product
bekeken worden en kan de
prod
gebruiker op aanvraag gemaild
worden met alle producten en
em
productaanpassingen.

GESCHOOLDE VERKOPERS EN AFDOENDE CONSUMENTENINFORMATIE
Niettegenstaande de dalende trend in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hebben overheid en sector initiatieven
ontwikkeld om de veiligheid voor de (amateur)gebruiker te
verhogen.
Op 18 augustus 2014 werden de gewasbeschermingsmiddelen
gesplitst in 2 categorieën, namelijk producten bestemd voor
professioneel gebruik (letter P op het etiket) en producten
bestemd voor amateur/garden/hobby/niet-professioneel
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Per winkel moet er minstens 1 persoon met fytolicentieNP
zijn, wat betekent dat niet alle verkopers in de winkel die wel
eens in het rayon gewasbescherming te vinden zijn, een fytolicentie moeten hebben. Maar verkopers zonder licentie mogen
aan de klant geen advies rond middelen geven in het geval er
geen personeelslid met NP fytolicentie aanwezig is!
Daarom is ter ondersteuning naar de consument toe een samenwerking opgezet tussen Phytofar, Comeos (Vereniging van
de Belgische Handel en Diensten) en BTV (Belgische Tuincentra Vereniging) met de Federale Overheid (FOD DG IV). Ze kwaPHQWRWHHQVSHFLʖHNHUHJHOLQJRSPDDW9RRUGHFRQVXPHQW
zijn er een website (www.handigindetuin.be) en een call center
opgezet. Het call center is te bereiken via het gratis nummer
0800 62 604 en is bemand met mensen die een P3 fytolicentie
hebben. Ze zijn bereikbaar van maandag t/m zaterdag 8u-20u
(eventueel uitbreiding mogelijk in hoogseizoen op zondagvoormiddag van 9u-13u). De consument kan er terecht met
vragen over goed gebruik, alternatieven, en mogelijke risico’s.
Het is dus niet bedoeld voor commerciële vragen noch is het
een antigifcentrum. De consument kan deze op elk moment
raadplegen (smartphone, tablet,..).
In de winkelpunten moet er ook vermelding zijn van de website www.handigindetuin.be (www.malindanslejardin.be) en
ze hebben ook een informatieverplichting m.b.t. duurzaam
gebruik en alternatieven. Een communicatiemiddel hiervoor is
www.info-pesticide.be.Q

29

© W. De Geest

VEILIG EN VERANTWOORD OMGAAN MET
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

