nemers zelf zullen instaan voor het onderhoud van de werkkledij, moet onderzocht worden of er mogelijk risico’s zijn voor wat
het welzijn of gezondheid van de werknemers betreft. Bij deze
risicoanalyse moet eventueel de externe dienst voor preventie
en bescherming op het werk betrokken worden. Indien de uitkomst van dit onderzoek het risico van een persoonlijk onderhoud door de werknemers van de werkkledij te hoog inschat
voor wat de gezondheid en/of het welzijn van de werknemers
betreft, moet de werkgever zelf instaan voor het onderhoud van
werkkledij.
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Nog slechts één enkele regeling
Door het afsluiten van deze nieuwe cao op 15 juni 2017 is er
nu duidelijkheid en rechtszekerheid voor de werkgevers en de
werknemers in de tuinbouwsector. We zijn met de sociale partners overeengekomen dat de nieuwe regeling moet worden beschouwd als de enige nog geldende cao in de tuinbouwsector
inzake werkkledij. l
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> Bron: Chris Botterman

Het soort werkkledij dient op ondernemingsvlak bepaald te worden,
rekening houdend met het uit te voeren werk en eventueel in overleg
met de dienst voor preventie en bescherming op het werk.
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Voor vragen of meer informatie, neem contact op met
consulent Jan Vancayzeele (jan.vancayzeele@avbs.be).

AANDACHT VOOR BLAD RUIMEN
EN AFVOEREN

© W. De Geest
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Het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem meldt dat het aan te raden is om nu
blad te ruimen als beheersmaatregel tegen bepaalde plantenbelagers.

Veel parasieten vallen mee met de bladval en overwinteren in de bodem of
in het afgevallen blad.

Veel parasieten vallen met de bladval
mee met het blad op de grond en gaan
overwinteren in de bodem of op/in het afgevallen blad. Door vanaf nu, bij bladval,
blad te ruimen, kan men de overwintering van parasieten beperken en zo de
druk het volgende seizoen reduceren.
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Bladruimen is voornamelijk interessant
bij insecten die in het blad leven, bv. de
paardenkastanjemineermot op Aesculus,
berkenmineerbladwesp op Betula, vouwmijnmot op o.a. Platanus en Fagus. Deze
vallen met het blad mee op de grond en
overwinteren in het popstadium. Het volgende seizoen ontluiken deze poppen uit

de grond. Door het blad samen met de
poppen weg te halen, daalt de infectiedruk.
Voor schimmels is dit dikwijls een moeilijker toe te passen maatregel. De meeste schimmels overwinteren op de plant
zelf in knoppen en het oude hout, bv.
witziekte. Slechts enkele schimmels
overwinteren op afgevallen blad of snoeiafval, bv. Antracnose op Juglans, Platanus
en Aesculus. Daar is het wel interessant
om de afgevallen bladeren weg te halen.
Het afgevallen blad dient afgevoerd te
worden. Dit materiaal dient onder gecontroleerde omstandigheden gecomposteerd te worden. Bladmateriaal naar
een erkend composteringsbedrijf brengen, is de enige correcte manier van afvoeren. Vlaco geeft op http://www.vlaco.
be/vlaco-vzw/leden/ledenlijst-kaart een
overzicht van erkende composteringsbedrijven.
Word je graag op de hoogte gebracht van
deze beheersmaatregelen en andere bestrijdingstips? Sluit je dan nu aan bij het
Waarnemings- en Waarschuwingssysteem voor boomkwekerij, tuinaanleg en
openbaar groen en geniet van de dienstverlening die je helpt om ziekten en plagen doelgericht te bestrijden.
Meer info op www.pcsierteelt.be.
> Liesbet Van Remoortere
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