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GEWASBESCHERMING

VEILIGHEID

Gewasbescherming is een noodzakelijk kwaad

Persoonlijke bescherming een must
Minder giftige middelen
Ieder jaar weer verdwijnen een aantal
middelen van de lijst met toegelaten
middelen. Het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
bepaalt aan de hand van onderzoek welke
middelen een teler mag gebruiken en
bepaalt van elk middel de risico-index.
‘Giftige’ middelen verdwijnen steeds meer
van deze lijst omdat iedereen ervan overtuigd is dat deze niet gezond zijn voor de
toepasser, maar ook voor de mensen die
later in het gewas gaan werken.
Middelen met een hoge risico-index (> 1)
verdwijnen als eerste van de lijst. De risicoindex geeft aan hoe groot de kans is op het
ontstaan van gezondheidsschade van degenen die ermee in aanraking komen. Dat
zijn niet alleen de personen die het middel
aanbrengen, maar ook de mensen die later
met het gewas in aanraking komen. Dat
kan zijn bij de gewasverzorging, bij de
oogst of het verpakken.

Centrale zenuwstelsel

Albert van der Burg (links) bij naamgenoot Siem van der Burg uit Berkel en Rodenrijs: “Ik kijk naar de aanschafdatum, het aantal uren dat een filter is gebruikt en ik controleer de afsluiting van het masker op het gezicht.”

“Ik ben nog nooit een teler tegengekomen die graag spuit”, zegt Albert van der
Burg, preventie-adviseur van Stigas uit Naaldwijk. Iedereen beschouwt het
spuiten als een noodzakelijk kwaad. Als het biologisch kan, dan kiezen vrijwel
alle telers daarvoor. Desondanks moeten veel telers toch met enige regelmaat
spuiten. Als het moet, doe het dan goed.
T E K ST: TO N H E N D R I X

B E E L D : E R I C VA N H O U T E N

Van der Burg komt de laatste tijd regelmatig snijbloementelers tegen die overstappen op biologische gewasbescherming. Zij
zien steeds meer de voordelen daarvan in.
Vooral omdat deze manier van werken bij
de telers van glasgroenten bijna standaard
is, willen ook zij meedoen aan deze trend.

Daarnaast merken ze dat steeds meer afnemers geen aantoonbaar residu meer willen. Zelfs de Aldi stelt steeds hogere eisen
aan het uiterlijk van het product. Daardoor
neemt ook bij snijbloemen, die met blad
en al naar de klant gaan, de belangstelling
voor de biologische gewasbescherming toe.
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De meeste middelen werken op langere
termijn. De als gevaarlijk aangemerkte
middelen (de actieve stof en/of de oplosmiddelen) kunnen het centrale zenuwstelsel aantasten. Een gebruiker kan dan last
krijgen van geheugenverlies en het concentratievermogen kan afnemen.
Dit is vooral een sluipend gevaar en daarom is het moeilijk dat te onderkennen. Zelf
merkt een toepasser van de middelen het
niet of nauwelijks, zijn omgeving echter
des te meer. Juist daarom kunnen dit soort
middelen zo gevaarlijk zijn.

Passende bescherming
“Iedereen die met gewasbeschermingsmiddelen werkt, moet voorkomen om in
aanraking te komen met de gevaarlijke
bestanddelen van een middel. Daarom zijn
persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals
een vol-gelaatsmasker, spuitoverall, laarzen
en handschoenen noodzakelijk. Zonder
deze beschermingsmiddelen is het onverantwoord en niet toegestaan, deze
middelen klaar te maken of over het gewas
te verspreiden.”
De persoonlijke beschermingsmiddelen
moeten het hele lichaam en het ademhalingsorgaan beschermen. De toepasser mag
niet in contact komen met het middel,
noch via de huid noch via de longen.
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Vol-gelaatsmasker met aanblaasunit
Een half-gelaatsmasker beschermt maar
een deel van het gezicht. Daarom is een
dergelijk masker niet toegestaan, hoe
graag iemand dat ook wil omdat het draagcomfort hoger is. Een goed alternatief is
het dragen van een vol-gelaatsmasker met
aanblaasunit. Hierbij wordt gefilterde
verse lucht bij de ademweg gebracht zodat
de gebruiker geen last heeft van het
benauwde gevoel zoals bij een gewoon volgelaatsmasker.
Er zijn verschillende soorten filters die elk
hun specifieke eigenschappen hebben
zoals de middelen die ze tegenhouden en
de gebruiksduur. In de tuinbouw wordt
het A2P3 filter het meest gebruikt. Dit
filter houdt alle organische gassen en dampen vast. Gebruikers mogen het in totaal
8 uur of gedurende een maand gebruiken.
De meeste andere filters mag een teler
slechts één keer gebruiken.
Reinig de persoonlijke beschermingsmiddelen na gebruik grondig. Spoel het masker,
de overall, de laarzen en de handschoenen
na ieder gebruik af met lauw water en zeep
en berg ze op een koele en stofvrije plaats op.
STIGAS heeft een flyer uitgegeven met de
belangrijkste voorwaarden voor veilig
werken met gewasbeschermingsmiddelen
(zie: www.stigas.nl).
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bij gewasbescherming
werd opgedragen. Juist deze incidenten
bezorgen de hele sector een slechte naam.”

Re-entry
Een groot probleem vormt nog steeds de
re-entry. Telers hebben moeite met het
gegeven dat jeugdigen 14 dagen niet in een
afdeling mogen werken waar, ongeacht het
middel, een behandeling is uitgevoerd.
Volwassenen mogen daar wel werken. Van
der Burg: “Deze regeling is gelukkig enigszins versoepeld. Als van een middel de herbetredingstijd minder dan 14 dagen is,
mogen ook jongeren onder de 15 jaar
binnen 14 dagen in het betreffende gewas
werken.”
Als een gewas is behandeld met een middel
met een risico-index groter dan 1, dan is
iedereen die in het gewas gaat werken
gedurende 14 dagen verplicht om handschoenen te dragen. Omdat latex handschoenen goedkoop zijn, maken veel telers
daar gebruik van. Sommige mensen worden echter allergisch bij veelvuldig
gebruik daarvan. De preventie-adviseur:
“Het is daarom veel beter vinyl handschoenen te gebruiken, omdat mensen daar
geen last van hebben. Ze zijn wel iets duurder, maar ook sterker. Daardoor gaan ze
langer mee. Op termijn is een teler
daardoor niet duurder uit”.

Risico Inventarisatie + Evaluatie

Biologische middelen

Ook bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie besteedt Van der Burg aandacht aan de
gewasbescherming. “Bij een bedrijfsbezoek
ga ik altijd na welke middelen de teler
gebruikt. Ik wil de kast en de aanwezige
beschermingsmiddelen zien. Ik wil weten
hoe een teler zijn middelen opslaat. Ook
wil ik weten hoe hij de filters onderhoudt,
wat de aanschafdatum is, het aantal uren
dat de filters zijn gebruikt en ik controleer
de afsluiting van het gasmasker op het
gezicht.”
De preventie-adviseur komt nog wel eens
een filter tegen dat al meer dan een jaar in
gebruik is. “Dan is het mét filter gevaarlijker dan zonder filter.”
Hij vervolgt: “Soms kom ik verhalen tegen
dat er mensen in een hoek van een afdeling werken, terwijl iemand anders elders
in dezelfde afdeling volledig beschermd
aan het spuiten is. We leven gelukkig niet
meer in de negentiende eeuw toen arbeiders alles maar moesten uitvoeren wat ze

Ook bij het aanbrengen (verdelen) van bepaalde biologische middelen is het raadzaam
om persoonlijke beschermingsmiddelen te
dragen. Bij het spuiten of verstuiven van
biologische middelen is het verstandig

Bij een vol-gelaatsmasker met aanblaasunit wordt gefilterde
verse lucht bij de ademweg gebracht zodat de gebruiker geen
last heeft van een benauwd gevoel.
dezelfde beschermingsmiddelen te dragen
als bij het klaarmaken en verdelen van chemische middelen. Biologische middelen
worden zeer fijn verdeeld waardoor ze
overal in kunnen doordringen. Alleen met
goede beschermingsmiddelen is dat te
voorkomen.
In een studie van AZR (Academisch Ziekenhuis Rotterdam tegenwoordig Erasmus)
bleek dat 23% van de mensen gevoelig is
voor de roofmijt Amblyseius cucumeris
met klachten als neusverkoudheid, oogontsteking en astma. Van der Burg: “Daarom is
het verstandig bij deze toepassing een volgelaatsmasker met P3 filter te dragen. Ook
mogen er geen andere personen in de kas
aanwezig zijn tijdens het verspuiten van
deze roofmijt.”

Vuistregels voor het veilig werken met
gewasbeschermingsmiddelen
• Zorg dat iedereen op de hoogte is van de risico’s.
• Koop de minst schadelijke middelen. Liever een granulaat dan een poeder in een wateroplosbare verpakking.
• Gebruik bij voorkeur een vol-gelaatsmasker met aanblaasunit.
• Maak de exacte hoeveelheid spuitmiddel klaar, waardoor er niets overblijft.
• Vermijd huidcontact. Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen ook bij het klaarmaken van de vloeistof.
• Zorg voor een goede reiniging van de beschermingsmiddelen na het spuiten
• Personen jonger dan 18 jaar mogen geen middelen met doodshoofd of Andreaskruis verwerken.
• Kinderen jonger dan 15 mogen niet werken in gewassen die minder dan 14 dagen geleden zijn behandeld.
• Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Berg de middelen achter slot en grendel op.
• Bij een Risico-index groter dan 1 moet iedereen bij bewerkingen in het gewas handschoenen dragen.
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