B E E L D V E R H A A L

Inzamelactie voor een bewuste landbouw in een leefbare omgeving

Zindelijke landbouw
De inzameling door Phytofar-Recover van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen is
een vaste landbouwactiviteit geworden in België. De producenten en de distributieketen van bestrijdingsmiddelen (fytoproducten) onderschrijven de gratis actie met hun ‘responsible care’-programma. De gebruikers verlenen hun steun binnen het kader van de ‘goede landbouwpraktijken’.
tekst Guy Nantier foto’s Nele Verhelst
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Jaarlijks genereert de Belgische landbouwsector
tussen de 5000 en 6000 ton lege
fytoverpakkingen en 350 ton vervallen
plantenbeschermingsmiddelen.
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Phytofar-Recover, een spin-off van de fytoindustrie, organiseert sinds 1997 de inzameling
van lege verpakkingen en van vervallen
producten. De organisatie verstuurt jaarlijks
ongeveer 25.000 brieven naar landbouwers,
loonwerkers, verkoop- en distributiepunten met
de kalender en de plaatsen van inzameling
alsook twee lege voorsorteerzakken.
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De gebruikers brengen hun afvalzakken met de
lege verpakkingen naar een verzamelplaats
volgens de kalender (in september-oktobernovember). Er zijn honderd verzamelplaatsen in
Vlaanderen en honderd in Wallonië.
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Bij aanvoer wordt de inhoud gecontroleerd.
Een van de twee afvalzakken op de foto is
bestemd voor de niet-gevaarlijke fractie van lege
fytoverpakkingen. Dit zijn gereinigde en
lekdroge bussen. Het spoelen en drogen van de
verpakkingen moet volgens de goede
landbouwpraktijken op het bedrijf zijn
uitgevoerd.
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De tweede zak is bestemd voor de gevaarlijke
fractie. Deze fractie vertegenwoordigt
25 procent van de ingezamelde verpakkingen.
De gevaarlijke fractie bestaat uit niet-spoelbare
bussen, papier- en kartonverpakkingen die
rechtstreeks contact hebben gehad met
scheikundige samenstellingen in poedervorm
(poederformulaties), wateroplosbare granulaten
en verpakkingen van microgranulaten.
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De gereinigde afsluitdoppen worden afzonderlijk
ingezameld. De afsluitdoppen vertegenwoordigen
35 ton of 7 procent van de totale fyto-afvalberg.
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Vervallen producten worden tweejaarlijks (in de
oneven jaren) verzameld. Het zijn producten
waarvan de erkenning werd ingetrokken of
waarvan er twijfels zijn omtrent de
bruikbaarheid vanwege de ouderdom van het
product.
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De afgifte van de verpakkingen is gratis voor de
Belgische landbouwers. Na afgifte krijgen de
landbouwers een attest. Dit bewijs is nuttig bij
controle op de goede landbouwpraktijken.
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De niet-gevaarlijke fractie gaat ‘geperst’ naar
een verbrandingsoven, waar de hoge calorische
waarde van de verpakking door verbranding
wordt omgezet in energie. De gevaarlijke fractie
gaat naar een verbrandingsoven met speciale
luchtfilters.
De verbranding van de gevaarlijke fractie kost
vijfmaal meer dan van de niet-gevaarlijke fractie.
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