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Trainingspakket puntemissie
Samen met onder andere LTO Noord, Agrodis, en
waterschappen ontwikkelt Telen met toekomst een
trainingspakket puntemissie voor telers. Een aantal
onderdelen van dit pakket is al beschikbaar, zoals de
demospuit. De training helpt mee aan een grotere
bewustwording van de risico’s van puntemissies.
Elke druppel telt!
Het trainingspakket is een aanvulling op de poster 'Elke
druppel telt!', die gewasbeschermingsvoorlichters landelijk
onder telers hebben verspreid. De laatste tien jaar is
weliswaar de emissie van gewasbeschermingsmiddelen
naar het oppervlaktewater sterk verminderd – door onder
meer etiketaanpassingen en driftbeperkende maatregelen
– maar er is nog veel te winnen in het voorkomen van
zogenoemde puntemissies. Dit zijn emissies op een
bepaalde plek als gevolg van bijvoorbeeld het vullen,
reinigen en stallen van de veldspuit. Het terugdringen van
puntemissies is belangrijk, omdat kleine hoeveelheden
gewasbeschermingsmiddelen al grote nadelige effecten op
het oppervlaktewater kunnen hebben.

Brede doelgroep
Het trainingspakket, inclusief een demospuit, is weliswaar
primair bedoeld voor ‘toepassers’ van
gewasbeschermingsmiddelen, maar ook uitermate
geschikt in het agrarisch onderwijs. Bij grotere
evenementen zijn delen van het pakket te gebruiken.
Bureau Erkenningen overweegt inmiddels de training als
kennisbijeenkomst aan te merken, voor verlenging van de
spuitlicentie.
Enthousiasme
Telers, waterschappen en ook leveranciers van
gewasbeschermingmiddelen zijn enthousiast over het
pakket. Velen geven aan demonstraties te willen
ondersteunen of op te willen nemen in de programma’s
van relatiedagen en bijeenkomsten. Deelnemers aan de
trainingen geven aan dat men op een heldere wijze wordt
gewezen op risico’s die vaak heel simpel te vermijden zijn.
Men kan er thuis direct mee aan de slag!

Hele spuitpraktijk onder de loep
Veel handelingen in de dagelijkse spuitpraktijk zijn
ingesleten gewoontes. Het is daarom goed te kijken waar
puntemissie zich kan voordoen en hoe deze is te
voorkomen. Het trainingspakket behandelt daarom:
• de opslag van de middelen
• het vullen van de tank
• de (kant)doppenkeuze
• de reiniging van de veldspuit
Kleinschalige bijeenkomsten
Het trainingspakket is bedoeld voor kleinschalige
(erf)bijeenkomsten. Tijdens de training gaan groepen
gebruikers kritisch met elkaar in gesprek over ieders
werkwijze, waarbij elke teler voor zijn eigen situatie
verbeteringen voorstelt. Dit alles gebeurt onder meer aan
de hand van de compacte demospuit (zie foto) die speciaal
voor de training is ontwikkeld en waarmee het gebruik van
driftarme doppen, het zorgvuldig vullen van de tank en
reinigen van de spuit gedemonstreerd wordt. De cursisten
krijgen vragen over hun werkwijze, en ter plekke wordt het
effect van die werkwijzen op emissies getoond.

Kritisch met elkaar in gesprek over de toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen. De demospuit helpt om inzicht te krijgen in
puntenemissie.

Voor meer informatie of boeking van een training:
Telen met toekomst
Hilfred Huiting
e: hilfred.huiting@wur.nl
t: 0320 291339

Elke druppel telt!
Een druppel
van 1 gram
onverdund middel is
voldoende om 20 km
sloot te vervuilen!
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1)

Zet de spuit binnen of op onverhard terrein.

6)

Zet afgeleverde middelen direct in de opslag.

2)

Reinig de spuit op een spoelplaats zonder overloop, op

7)

Lever restanten en vervallen middelen in bij het

3)
4)
5)

onverhard terrein of op het veld.

KCA-depot.

Blijf bij reinigen op onverhard terrein minimaal 5 meter 8)

Verspuit restanten spuitvloeistof verdund over het

van de waterkant.

perceel, maar voorkom overdosering.

Intern reinigen: spoel de schoonwatertank in 3 stappen 9)

Neem teeltvrije zones in acht.

leeg.

10) Voorkom nadruppelen spuitvloeistof boven de sloot.

Voorkom emissie bij behandeling en transport van

11) Blijf bij het vullen van de spuit minimaal 2 meter uit de

plant- en pootgoed.

slootkant, terugslagklep verplicht.

TOPPS is een 3 jaar durend multi-stakeholder project waarbij 15 Europese landen betrokken zijn. TOPPS staat voor Training the Operators to prevent Pollution from Point Sources. TOPPS wordt geﬁnancierd door het LIFE programma
van de Europese Commissie en de Europese Gewasbeschermings Associatie (ECPA). Het doel van het TOPPS project is om Best Management Practices op te stellen en te verspreiden via advies, training en demonstratie op een brede
gecoördineerde Europese schaal, om de contaminatie van grond- en oppervlaktewater met resten van GBM te voorkomen.
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