DressCode handig hulpmiddel
Internet-naslagwerk voor persoonlijke bescherming bij het spuiten in maïs
Op de website van Bayer is sinds kort een handig hulpprogramma te vinden voor het kiezen van
de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij het spuiten. Voor de middelen van Bayer geeft het
snel een goed overzicht. Omdat veel loonwerkers vooral in maïs spuiten, vroegen we ook de andere
leveranciers om voor hun maïsmiddelen aan te geven welke bescherming minimaal nodig is.

vakinformatie

Persoonlijke bescherming is nogal eens een verwaarloosd
fenomeen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen,
vooral omdat het moeilijk is om per middel een juist advies
te krijgen. In veel gevallen betekent het tot nu toe kleine
lettertjes lezen en proberen te achterhalen wat wordt
bedoeld. Uit het oogpunt van productverantwoordelijkheid
heeft Bayer nu de DressCode-tool ontwikkeld. Dit is een
internethulpmiddel om per product uit te zoeken welke
persoonlijke bescherming is vereist, voor zowel het vullen
van de spuitmachine, het toepassen als het reinigen van
de spuitmachine. Volgens technisch adviseur Jos Pauwels
is dit vooral voor loonwerkers en grote akkerbouwers een
handig en vaak noodzakelijk hulpmiddel. “Als bedrijf hoor je
je personeel te instrueren over hoe veilig te werken. Nu kan
het personeel zelf opzoeken wat vereist is, maar je kunt de
informatie als opdrachtgever ook zelf uitprinten en dan als
werkinstructie meegeven. Ook in het kader van de Arbowet
voldoet dit programma prima!”

Eigen account
De DressCode-tool bevat alleen middelen van Bayer. “Wij
mogen en kunnen deze informatie nu eenmaal niet voor andere fabrikanten geven. We kunnen niet de verantwoordelijkheid nemen voor hun middelen. We hopen wel dat
de andere fabrikanten dit initiatief ook vanuit hun eigen
productverantwoordelijkheid zullen oppakken.”
Wie gebruik wil maken van dit persoonlijke beschermingsadvies moet zich eerst registreren op de website van
Bayer (www.bayercropscience.nl of www.bayerdresscode.nl).
Daar moet een eigen account worden aangemaakt. Dat is
binnen vijf minuten geregeld. Het is alleen een paar minuten
wachten op de bevestigingsmail waarmee het account
kan worden geactiveerd. Wie zich nu aanmeldt, krijgt als
extraatje gratis een set spuithandschoenen, om zo het
gebruik van goede bescherming nog wat te stimuleren.

Informatie opzoeken
Meer informatie en een overzicht van de veiligheidsbladen per product is te
vinden op www.fytostat.nl. Op de website kan per product een pdf-bestand
worden geopend met daarin alle veiligheidsinformatie voor dat middel. Wie
een goed overzicht bij de hand wil houden, zou al deze bladen kunnen downloaden en in een map in de bestrijdingsmiddelenopslag kunnen plaatsen.
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Eenmaal in het bezit van een account kun je snel het menu in
om het advies te bekijken voor de middelen die je gebruikt.
Het eerste wat je moet ingeven is het gekozen middel. Voer
je Laudis in, dan moet je daarna kiezen met welke techniek
je het middel gaat toepassen. Hier kom je een lijst met
twaalf verschillende mogelijkheden tegen. Daar moet nog
vereenvoudiging mogelijk zijn, want aan het middel zou een
standaard toedieningstechniek kunnen worden gekoppeld.
Nu wordt gewoon elke techniek weergegeven. De derde
vraag betreft het type gewas waarin wordt gespoten. De
keuzes zijn beperkt en die kun je snel aanklikken. Ook hier
blijft de vraag: had dat niet aan het middel kunnen worden
gekoppeld?
Na deze acties volgt het advies. Dat is opgedeeld in drie
delen. Het eerste is het vullen van de machine. Daarin zie
je dat bijvoorbeeld voor Laudis geldt dat voor een goede
bescherming bij het vullen een spuitschort, handschoenen
en laarzen worden geadviseerd. Bij het spuiten is het dragen
van een shirt met lange mouwen en goede beschermende
schoenen voldoende. Het derde advies betreft het schoonmaken van de machine. Daarvoor blijken de zwaarste eisen
te gelden. Dan is het noodzakelijk om een spuitoverall te
dragen. Ter vergelijking hebben we ook MaisTer geprobeerd.
Dat middel blijkt een nog iets lichtere beschermingseis te
hebben. Bij het vullen zijn dan een paar handschoenen en
laarzen voldoende. Voor het overige zijn de eisen gelijk.

Zeer praktisch hulpmiddel
Ondanks de wellicht wat overbodige onderdelen of
onderdelen die nog interactiever zouden kunnen, is dit in
elk geval een zeer praktisch hulpmiddel om snel de juiste
bescherming te kunnen vinden. Al bij het tweede middel heb
je binnen een minuut de gewenste informatie. De beschikbare printversie maakt het gebruiksvriendelijk en een prima
hulpmiddel om te voldoen aan de risico-inventarisatie en
evaluatie die nodig is in het kader van de Arbowet. Tegelijk
wordt ook voldaan aan een groot aantal documentatieeisen die gelden voor veel voedselveiligheidsprogramma’s.
Kortom, een prima hulpmiddel, waarvan het goed zou zijn
als ook andere fabrikanten deze informatie volgens dezelfde
systematiek beschikbaar zouden stellen.

Tekst: Toon van der Stok

Overzicht noodzakelijke persoonlijke bescherming
Middel

Vullen

Spuiten

Schoonmaken

Legenda

MaisTer

veiligheidshandschoenen

MaisTer vloeibaar
Mikado

Laarzen/stevige schoenen

Laudis

Laarzen

Dual Gold

Lange mouwen en lange broek

Callisto

Spuitschort

Calaris
Milagro

Overall

Gardo Gold

Veiligheidsbril

Banvel
Starane

Deze tabel is samengesteld op
basis van de informatie van de
fabrikanten van het middel en
geldt voor normaal gebruik. Zeker
bij intensief gebruik verdient het
aanbeveling om bij het vullen
van de tank altijd handschoenen
te dragen. Dit geldt ook voor het
dragen van een lange broek en
een shirt met lange mouwen.

Primus
Primstar
Basagran
Biathlon
Clio
Frontier Optima
Laddok N
Stomp 400 SC
advertentie

vakinformatie

Kart

bezorging op locatie,
wel zo makkelijk !
snelheid

gemak

Voor hout in alle soorten en maten bent u bij Hoogendoorn Hout aan
het juiste adres. Onderdelen voor vlonders en bruggen worden als
prefab of als los hout direct op het werk afgeleverd: waar en wanneer
u dat wilt. U kunt direct gaan monteren zonder eerst het hout op maat
te moeten zagen. Als dàt geen gemak is…

maatwerk

Kijk op www.hoogendoornhout.nl voor meer informatie over ons
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bedrijf en assortiment. Of bel direct met de afdeling verkoop voor een
scherpe prijs en snelle levertijd via (0182) 39 65 71.

Hoogendoorn Hout - Pascalstraat 4, Reeuwijk
Bedrijventerrein Zoutman - Telefoon (0182) 39 65 71 - Fax (0182) 39 33 81
Mail info@hoogendoornhout.nl - www.hoogendoornhout.nl
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