Focus op de werking
van Phytofar
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Bij contacten met producenten van fytoproducten valt het op hoezeer ze begaan
zijn met de impact van hun producten
op het leefmilieu. Voor hen hangt er veel
van af. De erkenning van een product kan
ingetrokken worden, of men kan bijkomende maatregelen uitvaardigen wanneer
te hoge concentraties ervan gemeten worden in het oppervlaktewater.
Uiteraard bestaat er ook in de markt van
gewasbeschermingsmiddelen bikkelharde
concurrentie. Toch laten de verschillende
producenten en verdelers niet na om met
mekaar af te stemmen over strategische
thema’s. Dat gebeurt in de werkgroepen
van Phytofar.
Phytofar is de Belgische vereniging van
de industrie van gewasbeschermingsmiddelen. Met 19 leden lijkt deze beroepsorganisatie op het eerste gezicht een
beperkte club te zijn, maar het tegendeel
is waar. Phytofar vertegenwoordigt meer
dan 90% van de Belgische gewasbeschermingsmiddelenmarkt. De organisatie legt
zich sterk toe op de reductie van de impact
van gewasbeschermingsmiddelen op
milieu en gezondheid. De vele initiatieven
van Phytofar, maar ook die van de leden,
maken duidelijk dat er een sterke wisselwerking is tussen organisatie en leden. In
deze ‘Focus op’ bekijken we die initiatieven en hun achtergronden.
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van gewasbeschermingsmiddelen. De organisatie
verdedigt de belangen van haar leden. Heel wat van
aan.
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haar activiteiten belangen ook land- en tuinbouwers
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Phytofar is de Belgische vereniging van de industrie

– Sofie Vergucht, Phytofar –
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De leden van Phytofar brengen gewasbeschermingsmiddelen op de markt voor
de professionele landbouw, de professionele gewasbescherming buiten de landbouw (groenvoorzieners, groendiensten
van gemeenten, tuinaannemers, …) en
voor het grote publiek dat zijn (moes)tuin
wil beschermen. Phytofar telt 19 leden:
basf, Bayer CropScience, Bayer Environmental Science, Belchim Crop Protection,
Belgagri, Certis, Compo, Dow Agrosciences, Dupont de Nemours, Edialux-Formulex, Hermoo, Makhteshim-Agan, Monsanto, Nufarm, Protex, Scotts, Syngenta
Crop Protection en Taminco. Daarmee
vertegenwoordigt Phytofar meer dan 90%
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Phytofar maakt deel uit van Essenscia,
de Belgische federatie van de chemische
industrie en life sciences. De organisatie zet
zich in om de gezondheid en de veiligheid
van het leefmilieu te verbeteren door een
goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te promoten. Bewustmaking,
informatie en communicatie zijn onze
kernthema’s. Het Phytofarteam bestaat uit
5 medewerkers: secretaris-generaal Peter
Jaeken, adviseur voor garden, distributie
en water Jérôme Cogniaux, adviseur voor
communicatie en duurzaam gebruik Sofie
Vergucht, adviseur voor reglementering
Laurence Kneipe en assistente Vinciane
Gervais. Bernard Pecquereau is voorzitter.
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Phytofar, gewasbescherming   
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van de Belgische markt van gewasbeschermingsmiddelen.

Investeren in onderzoek en
duurzaamheid
De Belgische landbouw telt veel gespecialiseerde teelten en heeft een exportgedreven productie. Er is dan ook nood aan
innoverende oplossingen om competitief
te blijven. Een van de sectoren die daaraan bijdraagt, is de gewasbeschermingsindustrie. Deze sector is een van de meest
innoverende en onderzoeksgedreven
sectoren. Jaarlijks wordt er tot 10% van
de omzet geïnvesteerd in onderzoek en
ontwikkeling. Duurzaamheid en goed

Gezond, veilig en betaalbaar voedsel
De missie van Phytofar is zorgen voor gezond, veilig en betaalbaar voedsel voor iedereen. Onze wereld staat voor enkele
belangrijke uitdagingen op het vlak van de voedsel- en watervoorziening, het gebruik van energie en natuurlijke grondstoffen, het landgebruik en de gezondheid van de bevolking. Gewasbeschermingsmiddelen zijn essentieel om door middel van een
optimaal land- en watergebruik gezond en veilig voedsel te produceren voor een steeds stijgende wereldbevolking. Ons innovatief onderzoek draagt door de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen bij tot een duurzame ontwikkeling van onze
wereld. Phytofar streeft zeer actief naar een goed gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen om een duurzame landbouw met
respect voor mens, dier en milieu te garanderen.
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en onkruiden. Zo garanderen ze een goede oogst en voldoende voedsel. De consument verwacht dat de voedingsmiddelen
die hij koopt vers zijn, van goede kwaliteit
en vrij van schimmels, ziektes en schade
door insecten. Dat is geen eenvoudige
klus. Gewassen krijgen wereldwijd af te
rekenen met 80.000 soorten schimmels,
30.000 soorten onkruiden, 3000 nematoden en 10.000 soorten plantenetende
insecten. Gewasbeschermingsmiddelen
beschermen de gewassen tegen deze
externe factoren en verzekeren als dusdanig een goede oogst. En zelfs ondanks het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
gaat er nog gemiddeld 20 tot 40% van
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gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn dingen die de sector hoog in het
vaandel draagt. Aan het zoeken naar en
het communiceren van oplossingen aan
de gebruikers wordt dan ook de nodige
tijd, middelen en energie geïnvesteerd.
Europa heeft een sterk geïntegreerde
agrovoedingsketen met hoogwaardige
kwaliteitseisen doorheen de hele keten.
Ruim 70% van de Europese voedingsproductie wordt in de eu zelf verwerkt door
de voedingsindustrie.

er

mogelijk maken

gewasbeschermingsmiddelen?
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Gewasbeschermingsmiddelen beschermen de gewassen tegen ziekten, plagen

Zes personen van het Phytofarteam. Van links
naar rechts Sofie Vergucht, Peter De Wit,
Laurence Kneipe, voorzitter Bernard Pecquereau, Peter Jaeken en Jérôme Cogniaux.

de oogst verloren aan ziekten en plagen.
Deze verliezen kunnen optreden wanneer
het gewas in het veld staat, als het getransporteerd wordt of wanneer het opgeslagen
ligt.
Intensief onderzoek naar nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en -technologieën
is bijgevolg cruciaal om de gewassen te
blijven beschermen en te voorkomen dat
er resistentie optreedt tegen bepaalde middelen. r
Voor meer informatie kan je terecht bij
Phytofar vzw, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, tel 02 238 97 72 of via e-mail phytosec@essenscia.be

activiteitenverslag 2010
Phytofar bracht recent het activiteitenverslag 2010 uit. Daarin blikt de organisatie
terug op haar werking tussen medio 2007
en medio 2010. Enkele actuele thema’s
worden er verder in uitgediept en het verslag bevat ook de bevoegdheden en contactgegevens van alle medewerkers. Het
verslag kan gratis opgevraagd worden bij
Phytofar (tel 02 238 97 72 of via e-mail
phytosec@essenscia.be). Eind september
lanceert Phytofar een nieuwe website www.
phytofar.be en dan zal het verslag ook daar
vrij beschikbaar zijn.
Landbouw&Techniek 14 – 13 augustus 2010 •
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Invloed op het beleid om
landbouwers te helpen
Phytofar wil wegen op het beleid om de landbouwers
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te helpen een hedendaagse, economisch rendabele en

ecologische landbouw uit te bouwen. Moderne gewasbescherming is de sleutel tot duurzame en betaalbare
– Sofie Vergucht, Phytofar –
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voedselproductie.

bouw, zowel op politiek niveau als bij de
publieke opinie. Zo is er Farming First,
een internationale coalitie van landbouwers, wetenschappers, ingenieurs en
industrie. Dit initiatief roept de wereldleiders op om landbouw terug bovenaan de

In de fytobak ligt een laag turf gemengd met
composteerbaar materiaal. Er werd aarde
van het veld toegevoegd. Deze brengt microorganismen aan, die nodig zijn voor de
afbraak van fytoproducten. Het gezuiverde
drainwater wordt opgevangen zodat het
kan hergebruikt worden.
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De hoge prijzen voor voeding in de periode 2007-2008 en het feit dat voeding
sinds het begin van het millennium
terug een grotere hap uit het gezinsbudget neemt, hebben op internationaal vlak
geleid tot meer aandacht voor de land-

politieke agenda te plaatsen en aandacht
te hebben voor het belang van voldoende
en gezond voedsel en een duurzame landbouw (www.farmingfirst.org).
In België weegt Phytofar op het politieke beleid – zowel federaal als gewestelijk –
door knelpunten aan te kaarten, oplossingen voor te stellen en de aandacht van de
politici en de beleidsmakers naar cruciale thema’s voor een duurzame landbouw
toe te trekken. Dit doet Phytofar samen
met de voeding- en landbouwsector. Die
samenwerking leidt tot verruiming en
een breder draagvlak, waardoor duurzame
landbouw hoog op de politieke agenda
blijft staan. Kernthema’s zijn momenteel
de goede praktijken, residu’s in voedsel,

Belgische groenten en
fruit zijn gezond
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De voedselkwaliteit binnen Europa kan
dankzij de vakbekwaamheid van duizenden landbouwers en het toezicht van
diverse instanties tot de beste en het meest
veilige van de wereld gerekend worden.
De resultaten van het Federaal Agentschap
voor de Voedselveiligheid (favv) bevestigen deze stelling. 94% van de 1814 stalen
van groenten, fruit en granen, die in 2009
op de Belgische markt werden genomen,
waren conform. Dit betekent dat er geen
residuen aanwezig waren, of geen overschrijding van de mrl (maximale residu-
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ZONE 3 > ADI en /of ARfD
mogelijk negatief gezondheidseffect

ZONE 1 < MRL
wettelijk om te verhandelen,
veilig voor de gezondheid
Residu’s < MRL 65,8%

94% conform

ZONE 2 < ADI en / of ARfD
mag niet verhandeld worden,
wel veilig voor de gezondheid

Geen residu’s gevonden: 28,2%

Figuur 1 Residubarometer: relatieve verhouding tussen diverse residuniveau’s Phytofar en ecpa

Foto: Anne Vandenbosch
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bouwers en het promoten van een goed
gebruik probeert Phytofar zo veel mogelijk
gewasbeschermingsmiddelen op de markt
te houden.

ZONE 4 > NOEAL
negatief gezondheidseffect
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De laatste jaren gebeurde er veel op het
vlak van nieuwe Europese wetgevingen.
In 2008 kwam er een nieuwe verordening
over de harmonisatie van de maximale
residulimieten (mrl’s). In 2009 werd de
nieuwe verordening 1107/2009 ec voor
het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen gestemd. In datzelfde jaar werd ook de richtlijn 2009/128 ec
voor een duurzaam gebruik van deze middelen goedgekeurd. Phytofar houdt een
vinger aan de pols bij het implementeren
in de Belgische wetgeving en bij het uitvoeren van deze nieuwe wetgevingen.
Het is voor de landbouwers cruciaal dat
er voldoende gewasbeschermingsmiddelen op de markt zijn om de gewassen te
beschermen tegen alle ziekten en plagen.
Het is belangrijk om te kunnen afwisselen
tussen producten met een verschillende
werkingswijze, omdat er anders al snel
resistentieproblemen zullen opduiken.
De industrie investeert tijd en budget in
het ontwikkelen van nieuwe middelen.
Gemiddeld duurt het 10 jaar vooraleer een
nieuwe molecule is ontwikkeld en getest
op efficiëntie en veiligheid. De gemiddelde kostprijs van een dergelijk ontwikkelings- en goedkeuringsproces bedraagt
200 miljoen euro. Het is dan ook belangrijk dat – eens de actieve stof is goedgekeurd op Europees vlak – de producten
snel tot bij de landbouwers geraken. Dit
gebeurt via een erkenning van het product
op nationaal vlak.
In 1993 waren er 983 moleculen op de
Europese markt in het segment gewasbe-
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67% minder gewasbeschermingsmiddelen

scherming. Vandaag blijven er daarvan
slechts 245 over. Tussen 1991 en 2009
werden 82 nieuwe moleculen toegelaten,
wat betekent dat er momenteel 327 actieve
stoffen op de Europese markt beschikbaar zijn. Een verdere inkrimping van het
gamma aan beschikbare gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en tuinbouwsector heeft een directe impact op
het beschermen van de oogst. Het is bijgevolg essentieel dat de middelen die nu
ter beschikking zijn, kunnen behouden
blijven. Daarom is een goed en duurzaam
gebruik van de middelen, met respect voor
mens en milieu, van uitzonderlijk belang.
Want hoe meer residu’s in het milieu worden teruggevonden, bijvoorbeeld in het
oppervlaktewater, hoe groter de kans dat
nog meer middelen zullen verboden worden. Door het sensibiliseren van de land-

Stijgende blootstelling aan residu’s

residu’s in water en geïntegreerde gewasbescherming (ipm).
Phytofar probeert ook het grote publiek
warm te maken voor een duurzame landbouw door het verschaffen van correcte
informatie over het hoe en waarom van
gewasbeschermingsmiddelen.

Ook in de biofilter zorgen micro-organismen
voor afbraak van de gewasbeschermingsresten. De planten die groeien in de laatste containers verdampen het gezuiverde water.
Landbouw&Techniek 14 – 13 augustus 2010 •
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Voldoende voedsel voor een steeds stijgende wereldbevolking, het is een enorme
uitdaging voor de landbouw. Waar zullen
we al dit extra voedsel vinden? De aarde
is eindig en goede landbouwgrond is dat
eveneens. Bovendien is er een voortdurende competitie voor het aanwenden
van beschikbare gronden voor landbouw,
urbanisatie, natuur, recreatie, … Willen we
de stijgende bevolking kunnen voeden,
dan resten ons 2 opties. Ofwel breiden we
het landbouwareaal uit, ofwel moeten we
de opbrengsten van de bestaande landbouwgronden doen stijgen.
Als we voor de eerste optie kiezen en
meer gronden als landbouwgrond aanwenden, dan zal er minder land beschikbaar zijn voor natuur, recreatie of urbanisatie. Wereldwijd zullen bossen en
andere natuurgebieden ingepalmd worden om aan landbouw te doen. Als we zo
veel mogelijk de tropische regenwouden
en andere habitats van unieke fauna en
flora willen behouden, dan moeten we
optie 2 kiezen. Dat wil zeggen dat we de
opbrengst per hectare van de bestaande
landbouwgronden moeten optimaliseren.
En hiervoor zijn gewasbeschermingsmiddelen nodig. r
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Meer ruimte voor natuur
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Een ander knelpunt dat in Vlaanderen al
jaren aansleept, is het ontbreken van een
wettelijk kader voor bioremediatiesystemen, zoals een fytobak of een biofilter.
Bioremediatiesystemen bieden een duurzame, eenvoudige en goedkope oplossing
om het restwater van bespuitingen op een
biologische manier te zuiveren. In heel
wat andere Europese landen zijn deze systemen wettelijk aanvaard. Ze worden dan
ook frequent toegepast op het erf, en met
succes! Ook in Wallonië is het gebruik
van bioremediatiesystemen toegelaten.
Bij heel wat Vlaamse landbouwers leeft
het enthousiasme om ook een bioremediatiesysteem te installeren, maar helaas
is dit nog steeds niet mogelijk omdat er
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Steeds vaker vragen (of eisen) supermarktketens dat slechts een maximum
aantal residu’s aanwezig is op een stuk
groente of fruit. Ze leggen daarmee de lat
een stuk hoger dan wat wettelijk vereist
is. Het is niet alleen bijzonder moeilijk
voor de telers om aan deze bovenwettelijke eisen te voldoen, ze hebben ook geen

nog geen wettelijk kader voor bestaat.
Recent werd de Vlaamse studie Biorem
beëindigd. Ze werd uitgevoerd door de
K.U.Leuven, UGent en pc Fruit. Het stemt
Phytofar gelukkig dat de studie positieve
resultaten naar voren schuift.
Nu zou de weg open moeten liggen
voor een wettelijke implementatie. Phytofar pleit hier al jaren voor bij de bevoegde
beleidsmakers en hoopt dan ook dat die
er nu heel snel komt. Bioremediatiesystemen bieden momenteel immers de best
beschikbare oplossing voor restwater van
bespuitingen. Het zou dan ook onbegrijpelijk zijn om de implementatie in de
praktijk tegen te houden.  
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Geen wettelijk kader voor
bioremediatie
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Bovenwettelijke eisen van
supermarktketens

enkele wetenschappelijke of gezondheidsbasis. Daarvoor zijn de mrl’s vastgelegd.
Alle voedingsmiddelen met residu’s die
onder de mrl liggen zijn per definitie veilig om te verhandelen. Ze vormen geen
risico voor de gezondheid. Deze extra
eisen ondermijnen ook de geïntegreerde
gewasbescherming. Omdat in de geïntegreerde aanpak 1 breedwerkend middel
wordt vervangen door verschillende toepassingen van specifieke middelen loopt
de teler het risico om bij de oogst residu’s
te hebben van verschillende gewasbeschermingsmiddelen. Maar zolang deze
residu’s onder de mrl liggen, is er zoals
gezegd geen risico voor de gezondheid
en kan het voedingsmiddel perfect legaal
verkocht worden. Door de extra eisen van
supermarktketens worden de telers terug
gedwongen om middelen met een breed
spectrum in te zetten. Dit is een spijtige
evolutie, vermits dergelijke breedwerkende middelen minder milieuvriendelijk
zijn dan specifieke middelen. En dat terwijl de geïntegreerde gewasbescherming
nochtans algemeen wordt beschouwd als
de meest milieuvriendelijke teeltwijze.
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limiet) werd gemeten. Het Wetenschappelijk Comité van het favv zegt hierover: “de
chronische blootstelling van de Belgische
volwassen bevolking is over het algemeen
onder controle, zelfs bij hoge of frequente
consumptie van groenten en fruit. Voor
de meeste van de bestudeerde residuen
is de blootstelling 100 keer lager dan de
aanvaardbare dagelijkse inname.” Ook het
rapport van het Europese Agentschap voor
de Voedselveiligheid (efsa) onderlijnt deze
stelling. Van de meer dan 70.000 stalen
die in 2008 werden genomen, was 96,5%
conform.
Opgelet, mrl’s zijn geen toxicologische
normen. Ze houden dus geen verband
met de gezondheid. Ze zijn een maat
voor het toepassen van de goede landbouwpraktijken. De toxicologische norm
is de adi-waarde, de aanvaardbare dagelijkse inname. Deze ligt gemiddeld 100
keer hoger dan de mrl-waarde. Figuur 1
(zie p. 39) toont het verschil tussen beide
waarden.
Al te vaak verschijnen in de pers negatieve berichten in de stijl van ‘te veel pesticiden op onze groenten en fruit’. Door
dergelijke boodschappen wordt de consument schrik aangejaagd om gezonde
groenten en fruit te eten, terwijl wetenschappelijke studies juist hebben bewezen dat de positieve gezondheidseffecten
van een groenten- en fruitrijk dieet veel
belangrijker zijn dan enige bezorgdheid
omtrent de wettelijk vastgestelde residu’s
van gewasbeschermingsmiddelen.

Interactief Waterbeheer in de
grensregio Vlaanderen-Nederland
Het Interreg iva-project ‘Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland’ bestaat uit een twintigtal deelprojecten die gericht zijn op waterkwantiteit (voorkoming
van overstroming en verdrogingsverschijnselen), waterkwaliteit (verbetering van de ecologische toestand en vermindering van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen)
en gebiedsgericht herstel van het grond- en watergebruik.
Het Innovatiesteunpunt voert in dit project onder andere
het deelproject ‘Reductie van puntlozingen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater’ uit, in samen-
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werking met pc Fruit, het Proef- en Vormingscentrum voor
de Land-en Tuinbouw (pvl) en de pibo. Dit deelproject wil
land- en tuinbouwers stimuleren tot een duurzaam waterbeheer op de vul- en spoelplaats, door het implementeren
van een passend opvang- en zuiveringssysteem. Verschillende pilootinstallaties zullen in het kader van dit project
verder worden opgevolgd. Ook wordt de nodige aandacht
besteed aan de integratie van de sproeistoffenruimte in deze
plaats. – Griet Janssen, Innovatiesteunpunt –

Wat doet Phytofar
voor de landbouwers?

Duurzaam gebruik is
van groot belang

Kan Phytofar bij de belangenverdediging van haar leden
Dat denk je waarschijnlijk als je bovenstaande titel leest.
Bij Phytofar zijn we ervan overtuigd dat onze belangen
voor een groot stuk gelijk lopen met die van de land- en
– Sofie Vergucht, Phytofar –
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positief over het belang van gewasbeschermingsmiddelen voor de huidige landbouw
en het voeden van een steeds stijgende
wereldbevolking. Anderzijds worden alle
gebruikers, waaronder de landbouwers,
aangemoedigd om op een correcte manier
met de middelen om te springen. Hiermee willen we bereiken dat er zich geen
risico’s meer stellen voor mens en milieu.
Zo zullen de redenen die critici aanhalen
om onze producten negatief te belichten
bijgevolg ook verdwijnen. En dat is precies
wat Phytofar doet. We zoeken oplossingen
voor een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en communiceren
deze naar de gebruikers.
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Al te vaak halen negatieve berichten over
pesticiden de media, al te vaak rijst de
vraag wat het nut is van die pesticiden.
Het begrip pesticide is een letterlijke vertaling of overname van het Engelse begrip
pesticide. Een ‘pest’ is een plaag. Een pesticide is dus een middel dat die plaag
bestrijdt. De Nederlandse connotatie van
het woord is echter veel negatiever, en
daarom gebruiken we het begrip gewasbeschermingsmiddel. Dit omschrijft precies
wat het middel doet, namelijk de gewassen beschermen tegen ziekten en plagen.
Phytofar voert het debat op een wetenschappelijk correcte wijze, niet op emotionele basis. Enerzijds communiceren wij
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tuinbouwers.

Voor de professionele gebruikers
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Veilig en Verantwoord gebruik
Van gewasbeschermingsmiddelen
10 punten om te respecteren
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Vóór de toepassing

1
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3
4
5
6

tijdens de toepassing

7

Lees de gebruiksvoorschriften en
-aanwijzingen op het etiket en volg deze op.

op

2

Bewaar de gewasbeschermingsmiddelen
in een aparte, afsluitbare kast of ruimte en
houd die op orde.

Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (vb. handschoenen, spuitoverall,
laarzen, volgelaatsmasker,…).
Controleer regelmatig de afstelling en
onderhoudsstaat van het spuittoestel.

Blijf bij het vullen minimaal 2 meter
verwijderd van de slootkant, terugslagklep
verplicht.
Spoel de verpakking direct na het leegmaken 1 x met de voorgeschreven apparatuur, of 3 x handmatig. Verzamel de lege
gespoelde verpakkingen in de speciale
Phytofar-Recoverzakken en stockeer
op een droge plaats. Verzamel de afsluitdoppen apart.

Meer informatie: www.phytofar.be
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ook werken in het belang van de land- en tuinbouwers?

In 2009 werd, naast nieuwe wetgeving
voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, eveneens een
richtlijn gestemd voor het duurzaam
gebruik ervan. Deze richtlijn 2009/128 ec
schuift enkele belangrijke thema’s naar
voren. Dat zijn opleiding en vorming voor
de professionele gebruikers en verkopers
van gewasbeschermingsmiddelen; informatie- en sensibilisatieprogramma’s; de
keuring van spuittoestellen; een verbod
op het spuiten vanuit de lucht; specifieke
maatregelen voor de bescherming van
het water; reductie van risico of gebruik
in gevoelige zones; de opslag en inzameling van lege verpakkingen en vervallen
producten; geïntegreerde gewasbescherming; en het opstellen van een nationaal
actieplan met meetbare doelstellingen en
een indicator om het effect van de maatregelen te evalueren.
België investeert al vele jaren in een
duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ons land is, met een
groot aantal bestaande initiatieven en verplichtingen, dan ook een van de koplopers
van het Europese peloton. De opleiding
voor professionele gebruikers en verkopers is al jaren een wettelijke verplichting.
Met het oog op de richtlijn zal die verder
uitgebreid worden met de verplichte permanente vorming. Wie zijn spuitlicentie
wil verlengen, zal een certificaat van permanente vorming moeten voorleggen. De
erkenningen voor middelen voor het grote
publiek of professioneel gebruik zijn sinds
2010 gesplitst. Zowel de bevoegde federale
en regionale overheden, als de industrie en
andere stakeholders, voeren op regelmatige
basis informatie- en sensibilisatiecampagnes naar de consument. Sinds 1995 moeten alle spuittoestellen verplicht gekeurd
worden. Er bestaat ook al een strikte reglementering voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de lucht.

Beperk het risico op vervuiling van het oppervlaktewater door het, waar nodig, toepassen
van bufferzones, driftreducerende doppen,
kantdoppen en spuitboomverlaging. Spuit niet
als de windsnelheid hoger is dan 15 km/u.
Verspuit restanten spuitvloeistof verdund over
het perceel, maar voorkom overdosering.

na de toepassing

8
9

Reinig de binnenzijde van de tank en
de leidingen met schoon water uit
de schoonwatertank en verspuit de
restvloeistof over het perceel.

gratis sticker ‘goed gebruik’
voor alle landbouwers

Reinig de spuit op het veld (minimaal
5 meter van de waterkant), op onverhard
terrein of op een spoelplaats zonder
overloop. Zet het spuittoestel binnen of op
onverhard terrein.

Het is belangrijk dat gewasbeschermingsmiddelen correct gebruikt worden. Dit betekent
dat het etiket wordt gelezen, de juiste dosis
wordt toegepast en de middelen worden aangewend met respect voor de gezondheid van
de gebruiker, de consument en het milieu. Het
promoten van een goed gebruik en het informeren van de landbouwers rond gezondheid en
veiligheid behoren tot de kerntaken van Phytofar. Deze boodschappen worden op verschillende manieren gecommuniceerd, t p. 42

Spoel masker (niet de filter), overall, laar-

en handschoenen af met lauw water
10 zen
en zeep. Bewaar de persoonlijke beschermingsmiddelen nooit op plaatsen waar
chemische middelen worden bewaard.
Neem een douche.
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(Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden).
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In België worden deze maatregelen ingevuld via het Napan, wat staat voor Nationaal Actieplan/Plan d’Action National). Dat
zal van start gaan in 2012. Dit is een voortzetting van het prpb, waaronder sinds
2005 heel wat projecten in het kader van
duurzaamheid werden verwezenlijkt.
Phytofar pleit voor een realistische en
pragmatische aanpak. Wij vragen de overheden rekening te houden met de vele
initiatieven en verplichtingen die er in
België al zijn. De evaluatie van het Napan
zou moeten gebeuren aan de hand van
een realistische indicator, zoals impact
of risico, en niet via een beoordeling van
de verkochte hoeveelheden of de frequentie van gebruik. Pribel, de indicator die
gehanteerd wordt in het prpb, heeft aangetoond dat de impact van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu sinds
1991 daalde. Tussen 1991 en 2001 werd
een gemiddelde reductie van 45% opgete-
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45% minder impact in 10 jaar

kend. Bovendien zal de in het prpb vooropgestelde reductie van 25% tussen 2001
en 2010 zo goed als zeker ook gehaald
worden. Dit zijn mooie cijfers waar de Belgische land- en tuinbouwers best trots op
mogen zijn. Ze geven aan dat de Belgische
land- en tuinbouw een ontkoppeling heeft
gerealiseerd tussen productie en milieudrukindicatoren. De opbrengst per hectare
werd geoptimaliseerd, terwijl de impact op
mens en milieu in dalende lijn ging.
De geïntegreerde gewasbescherming,
of ipm wint meer en meer terrein. In ipm
worden diverse bestrijdingsmethoden
geïntegreerd. Bijvoorbeeld het inzetten
van nuttige insecten als natuurlijke vijanden wordt gecombineerd met het toepassen van specifieke gewasbeschermingsmiddelen. ipm vormt op dit ogenblik
waarschijnlijk het meest duurzame productiesysteem. Met de nieuwe Europese
wetgeving rond duurzaam gebruik zullen
er ook in België specifieke richtlijnen voor
ipm in de verschillende teelten worden
uitgevaardigd. Phytofar zal meewerken
aan de invulling en de praktische uitwerking van de richtlijnen.
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Het goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt gepromoot met
zogenaamde stewardship- of ondersteuningsprogramma’s. Het Europese Toppsprogramma, maar ook een veelvoud aan
eigen initiatieven van Phytofar, zijn daar
voorbeelden van. Voor heel wat producten gelden al beperkende maatregelen
zoals bufferzones. De maatregelen voor
het afbouwen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het openbaar
groen zijn reeds gedefinieerd in federale
en regionale wetgevingen. In 1997 werd
Phytofar Recover opgericht. Lege verpakkingen en niet-bruikbare middelen van
de professionele sector worden respectievelijk jaarlijks en tweejaarlijks gratis ingezameld. Het inrichten van een fytolokaal
is al onderworpen aan strikte wettelijke
regels. Sinds 1996 zijn de richtlijnen voor
ipm (integrated pest management) en voor
ondersteuning van de geïntegreerde teelt,
bijvoorbeeld voor pitfruit, wettelijk vastgelegd. Pribel, de Pesticide Risk Indicator
for Belgium, werd ontwikkeld en wordt
gebruikt als evaluatiesysteem in het prpb
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Ook acties voor niet-landbouwers

p. 41   t bijvoorbeeld met folders,
posters, presentaties op wintervergaderingen, persberichten, …  Zo waren er de
laatste 5 jaar campagnes over beschermkledij, het fytolokaal, de spoelwatertank,
puntvervuiling, driftreducerende doppen,
duurzame voedselproductie en residu’s.
Brochures over elk van deze onderwerpen
kan je gratis aanvragen bij Phytofar. Vanaf
eind september kan je ze ook raadplegen
via de vernieuwde website.
Dit jaar krijgen alle landbouwers die
hun lege verpakkingen op het PhytofarRecoverafhaalpunt komen inleveren een
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gratis sticker met 10 tips voor een veilig
en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het is de bedoeling
dat je de sticker op de deur van je fytolokaal of -kast kleeft, zodat je er regelmatig
aan herinnerd wordt.
Phytofar doet ook specifieke inspanningen om de landbouwers ‘bijenvriendelijk’ te laten omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Binnenkort verschijnt
er een poster met tips, die vzw Proclam
samen met Phytofar zal verspreiden.

Gewasbeschermingsmiddelen worden
uiteraard niet enkel door landbouwers
gebruikt, maar evenzeer door tuinaanleggers, beheerders van golfterreinen,
groenvoorzieners, groendiensten van
gemeenten, … om het openbaar groen te
beschermen. Ook het grote publiek, met
name de particulier die zijn (moes)tuin
gezond en zijn oprit onkruidvrij wil houden, gebruikt gewasbeschermingsmiddelen. Ook naar deze gebruikersgroepen
lanceert Phytofar acties en campagnes om
een goed gebruik te promoten en tips te
geven om mens en milieu te beschermen.
Zo zit de folder ‘Kleine oorzaken… grote
gevolgen’ die enkele jaren geleden onder
de landbouwers werd verdeeld, om hen
de oorzaken en oplossingen van punt-
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Foto: Patr ick Dieleman

vervuiling voor te stellen, dit jaar in een
nieuw kleedje. De inhoud is bedoeld voor
de professionele niet-landbouwkundige
gebruikers. Ook voor hen geeft Phytofar
regelmatig presentaties en demo’s. Vaak
krijgen we immers de vraag van landbouwers of we ook acties richten naar de
andere gebruikers. Wij kunnen daar nu
bevestigend op antwoorden doordat we
de laatste jaren meer en meer bewustmakingsinitiatieven organiseerden voor nietlandbouwkundige gebruikers.

Water, een kostbaar goed

Inge Mestdagh (povlt), Sofie Vergucht (Phytofar) en Christel en Medard De Leersnyder staan bij een container waarin
het door de Sentinel verwerkte water wordt opgeslagen.
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Sentinel reinigt
restwater van
grote gebruikers

De Sentinel is een toestel dat grote hoeveelheden
met fytoproducten vervuild restwater kan zuiveren.
Medard De Leersnyder uit Oostrozebeke was vorig
jaar de eerste loonsproeier die een beroep deed op de
Sentinel. Samen met Inge Mestdagh van het povlt
en Sofie Vergucht van Phytofar peilden we naar zijn
ervaringen.

– Patrick Dieleman –

C
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België heeft de voorbije jaren vooruitgang
geboekt op het vlak van de waterkwaliteit,
mede dankzij inspanningen van Phytofar
en andere stakeholders. Toch blijft er nog
een lange weg af te leggen om de doelstellingen die de Kaderrichtlijn Water oplegt
te halen, met name ‘proper water’ in 2015.
De voorbije jaren toonden onderzoeks- en
demoprojecten de belangrijkste oorzaken van het terechtkomen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater
aan. Er werden ook oplossingen aangebracht. Puntvervuiling is in grote mate
verantwoordelijk voor de concentraties
van gewasbeschermingsmiddelen die
men in het oppervlaktewater meet. Het
vermijden van puntvervuiling is dus van
primordiaal belang voor een betere waterkwaliteit. Puntvervuiling is eenvoudig te
vermijden, door het toepassen van een
aantal maatregelen voor, tijdens en na het
behandelen van de gewassen. Sensibilisatie, informatie en communicatie van deze
adviezen en tips naar de gebruikers toe is
absoluut noodzakelijk. Het is een van de
sleutelthema’s binnen Phytofar. Hiervoor
werken we samen met de proefcentra die
regelmatig demo’s geven over het vermijden van puntvervuiling, het gebruik van
een schoonwatertank, het gebruik van
driftreducerende doppen en andere technieken die het milieu sparen. r

Op het controlepaneel van de Sentinel kan de
loonsproeier de werking van het toestel volgen.
Eventuele problemen kunnen doorgaans zelf of
met telefonische bijstand opgelost worden.
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Medard De Leersnyder is al de derde generatie in het loonsproeibedrijf De Leersnyder. Grootvader André startte destijds met
een door paarden getrokken spuit, maar
maakte toch al heel de evolutie mee tot de
eerste, nog op een tractor opgebouwde,
zelfrijdende spuit. Nadien nam Medards
vader Etienne het bedrijf over. Dat is nu in
handen van Medard, maar Etienne werkt
nog regelmatig mee. Christel, de echtgenote van Medard werkt ook volop mee en
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Een aantal landbouwbedrijven nam al een
biofilter of een fytobak in gebruik. Die systemen hebben echter hun beperkingen.
De micro-organismen die instaan voor
de afbraak van de restanten van gewasbeschermingsmiddelen kunnen niet de hoeveelheden aan die op een doorsnee loonsproeibedrijf beschikbaar komen. Sinds
vorige zomer is er een oplossing voor
dergelijke bedrijven. Phytofar startte toen
het demoproject Sentinel, samen met het
povlt van Rumbeke-Beitem en Volsog, de
vereniging van loonsproeiers.
Phytofar kocht de Sentinel aan. Die
werd op een aanhangwagen gemonteerd
zodat het toestel makkelijk tot bij de loonsproeiers kan komen. Volsog doet ook
een financiële inspanning. Het biedt de
leden, die mee instappen in het project,
een eenmalige bonus aan. Wie minimaal
2 m³ restvloeistof laat verwerken, krijgt
van Volsog de verwerkingskost van de
eerste kubieke meter terugbetaald. Die
kost bedraagt 45 euro per m³ restwater.
Voor wie meer dan 10 m³ in een keer laat
behandelen, bedraagt de kostprijs 35 euro
per m³. “In feite is die 45 euro louter de
kost voor de chemicaliën”, vertelt Inge

Op bezoek bij een loonsproeier

neemt ook de bestuurlijke taken op zich.
Zij is bestuurslid van de vereniging van
loonsproeiers Volsog en tevens ondervoorzitter van de Nationale Beroepsverenging
van Loonsproeiers en Sproeistoffenhandelaars vzw en bestuurslid van de Nationale
Centrale Landbouw-Service.
Het bedrijf richt zich voor 70% op de
groenteteelt. Dat is vrij logisch in deze
groentestreek. Omdat er ook heel wat
akkerbouwteelten – zoals onder meer
aardappelen – verzorgd worden, moet er
veel van spuitvloeistof gewisseld worden.
Medard heeft daarom een systeem ontwikkeld met vaten van 200 l waarin hij
de restanten van de verschillende spuitvloeistoffen en ook het water van de eerste
reinigingen opslaat. Hij noteert onmiddellijk de naam en de concentratie, of de teelt
wanneer het om spoelwater gaat in het vat.
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Restwater zuiveren bij
loonsproeiers

Mestdagh van het povlt. “Phytofar draagt
de afschrijvingskosten en wij staan in voor
het vervoer van de Sentinel, evenals het
opstarten en stopzetten van de behandeling.” Wie een beroep wil doen op de Sentinel moet een afspraak maken met Inge
Mestdagh van het povlt.
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Willen we een brede waaier aan gewasbeschermingsmiddelen behouden, dan
moeten we onder meer vermijden dat
er concentraties van spuitmiddelen in
het oppervlaktewater gemeten worden.
Het respecteren van de bufferzone ten
opzichte van waterlopen, bij middelen
waarvoor dit opgelegd wordt, en het toepassen van driftreducerende technieken
helpen daarbij. Puntvervuiling is echter de
belangrijkste oorzaak van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater.
Het weloverwogen omgaan met middelen
bij het doseren van de spuitoplossing en
bij het reinigen van de spuit kan veel voorkomen.

Werking van de Sentinel
Aan het te reinigen restwater worden eerst ijzersulfaat, natriumhydroxide en polyelektrolyten
toegevoegd. Die zorgen ervoor dat de restanten van de middelen uitvlokken en neerslaan. Na
het bezinken hiervan ontstaat er bovenaan een heldere vloeistof met minder dan 5% actieve stof. De rest van de actieve stoffen zit in het slib. De heldere vloeistof wordt van het slib
gescheiden. Men voegt er zwavelzuur aan toe om de pH te neutraliseren. Nadien wordt de
oplossing gefilterd met een actieve koolfilter. Het gezuiverde water haalt drinkwaterkwaliteit,
maar dat betekent niet dat men het ook moet drinken. Het kan gebruikt worden voor een totaalherbicidetoepassing of voor een eerste spoeling. Het slib wordt er uitgefilterd. Dat gaat nadien
naar Phytofar-Recover, dat instaat voor de verwerking. Het gefilterde water uit het slib gaat
opnieuw over de Sentinel. Het duurt 4 tot 5 uur om 1 m³ restvloeistof te verwerken. Het toestel
hoeft niet binnen te staan, maar de natriumhydroxide mag niet bevriezen. Wanneer in de restvloeistof resten van vloeibare meststoffen zouden aanwezig zijn, dan moet dit vooraf meegedeeld worden. De dosering van de chemicaliën moet dan aangepast worden.
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De Sentinel op het erf
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Restanten van spuitvloeistoffen en van de
eerste spoeling worden tijdelijk opgeslagen in
vaten van 200 l. Op de papieren band kan
Medard onmiddellijk de naam, de concentratie of eventueel de teelt noteren. Zo word het
risico op fouten tot het minimum beperkt.

denkt dat de Sentinel toch eerder zal voorbehouden blijven voor grote gebruikers.
Kleinere bedrijven kunnen perfect verder
met een biofilter of fytobak. Het moet
zeker bekeken worden of grotere boeren,
zeker wanneer zij ook spuiten voor derden, in het systeem kunnen instappen.
“Ondertussen maakten al 13 van de 95
loonsproeiers gebruik van het systeem”,
vertelt Inge. “Dat is een behoorlijk resultaat voor het startjaar. Wij zijn tevreden
wanneer de loonsproeiers tevreden zijn
en hopen met dit initiatief bij te dragen
aan een verbetering van de kwaliteit van
het oppervlaktewater”, besluiten Inge en
Sofie. r

Foto: Patr ick Dieleman
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Omdat Medard en Christel overtuigd
waren van het nut en de effectiviteit van
de Sentinel waren zij een van de eerste
gebruikers die op het project inspeelden.
Zij vinden dat het systeem vlot werkt. Het
is een groot voordeel dat de Sentinel ter
plaatse komt. Doordat het toestel buiten
mag staan, kan het water er rechtstreeks
vanuit de cisterne ingepompt worden. Het
gereinigde water vangen ze op in vaten
van 1000 l. Het wordt gebruikt voor de
eerste spoeling of voor het bereiden van
oplossingen met een totaalherbicide.
De eerste keer, dat was begin december
vorig jaar, werd 6 m³ restwater behandeld. Begin juli kwam de Sentinel al voor
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Zo veel mogelijk hergebruiken is de regel,
ook het spoelwater kan hergebruikt worden. In het seizoen moet Medard bijvoorbeeld om de 2 tot 3 dagen tegen onkruid
spuiten in prei. “Ik werk met een computergestuurde spuit en maak ook al enige
jaren gebruik van gps. Bovendien gebruik
ik schuimmarkeurs op het uiteinde van
de spuitarmen. Daardoor kan ik zo werken dat ik maximaal een 0,5 l product
overhoud. Ik probeer ook zo veel mogelijk
dezelfde behandelingen te groeperen.”
Medard wil, wanneer hij een nieuwe spuit
aanschaft, nog verder automatiseren met
een systeem dat automatisch gedeelten
van de spuitboom uitschakelt bij overlappingen.
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Afvalwater voorkomen

de tweede keer langs, toen werd 8 m³
gezuiverd. Vlak na het drukke voorjaarsseizoen is immers de grootste hoeveelheid
restvloeistof aanwezig. Over de hanteerbaarheid van het systeem zijn Medard en
Christel tevreden: “Iemand van het povlt
brengt het toestel en start het op. Nadien
moet je af en toe eens controleren of het
toestel verderwerkt, maar dat vraagt niet
echt veel tijd.” Inge Mestdagh vertelt dat
problemen doorgaans eenvoudig zelf of
eventueel met telefonische bijstand kunnen opgelost worden. Voor het zuiveren
van een kubieke meter restwater heeft de
Sentinel ongeveer 5 uur nodig. De meeste
tijd kruipt in het bezinkingsproces van de
neerslag. Voor en na het zuiveren wordt
van het restwater een staal genomen voor
ontleding. Dat is om na te gaan of er bijsturingen nodig zijn, maar ook om aan de
loonsproeier te bewijzen dat het systeem
echt werkt. “Het is niet te geloven dat je
van dusdanig vuil water proper water
kan maken”, aldus Medard. “Ik raad alle
boeren aan om zelf ook een cisterne van
5000 l te plaatsen en hier of daar wat
beton te gieten voor een reinigingsplaats.
Ze zullen er direct veel gemak van ondervinden.”
De kostprijs is voor Medard en Christel geen bezwaar. Zij vinden het ook geen
reden om hun prijzen aan te passen. “Wij
berekenden dat de behandeling met Sentinel de loonsproeier ongeveer 1 euro per
spuithectare kost”, vertelt Inge Mestdagh.
Medard stelt vast dat de meeste van zijn
collega’s vinden dat ze ook naar dit systeem toe moeten, maar uiteraard zijn er
bij elk initiatief sceptici. Op de vraag of
ook landbouwers een beroep kunnen
doen op de Sentinel antwoordt Inge dat
de 3 partners het project eind dit jaar zullen evalueren. Het eventueel betrekken
van landbouwers zal dan zeker aan bod
komen. Op dit moment deden wel al 2
landbouwers een aanvraag, maar de Sentinel kwam er nog niet langs. Sofie Vergucht
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Zo zijn er later zeker geen misverstanden
mogelijk. Hij heeft een vijftiental vaten, en
ook enkele cubitainers van 1 m³ of 1000 l.
Reeds bij het bouwen van de nieuwe loods
in 1995 voorzag Medard een cisterne van
7500 l om het laatste spoelwater op te vangen. Hij voorzag een reinigingsplaats in
de nieuwe loods. Het water van de laatste
reiniging wordt systematisch naar die cisterne gestuurd.

Eind september vorig jaar werd de Sentinel
voorgesteld aan de pers en de loonsproeiers.
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Verpakkingen inzamelen
spaart het milieu
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Bevuild karton hoort thuis in de PhytofarRecoverzak. Niet-bevuild karton mag samengebonden aangeleverd worden.

Op ongeveer 190 locaties, verdeeld over
heel België, kan men gebruikte verpakkingen inleveren. Elke gebruiker is vrij
om te gaan waar en wanneer hem of haar
dat het beste past. De kalender met data
en plaatsen is vanaf 15 augustus beschikbaar via www.phytofar.be. “Onder het logo
van Phytofar-Recover op de startpagina
kan je de gewenste taal kiezen”, verduidelijkt Peter. “De gebruikers kunnen zelf
hun gegevens aanvullen. Dat is handig
om gepersonaliseerde berichten te kunnen ontvangen. Ook kan je de uitnodiging
uitprinten met een unieke barcode. Het is
ook mogelijk om nadien de attesten af te
drukken. Het is dus gedaan met zoeken
naar attesten.”

Voor wie is de inzameling bedoeld?

met Peter De Wit, executive manager van Phytofar-Reco-

Hoe aanleveren?

en

Half september start een nieuwe campagne. We spraken

“We richten ons tot alle professionele
gebruikers. Aanvankelijk was de aandacht
bijna uitsluitend gericht op de land- en
tuinbouwsector, maar nu communiceren
we ook intensief met tuinaannemers en
verzorgers van openbaar groen, inclusief
de gemeentelijke groendiensten”, vertelt
Peter De Wit enthousiast. “We richten
ons, met andere woorden, tot iedereen die
professioneel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.”

Phytofar-Recover werd in 1997 opgericht door de fytofarmaceutische industrie om de lege verpakkingen en

– Patrick Dieleman –

Descamps, executive manager Peter De Wit
(zie foto p. 36) en assistente Dany Debroux.

Phytofar-Recover verenigt 11 leden en 22
geaffilieerde leden. Het gaat om bedrijven
die legaal op de Belgische en Luxemburgse
markt actief zijn. Op die manier willen
de producenten, de erkenninghouders
en nationale verdelers van gewasbeschermingsmiddelen hun verantwoordelijkheid
opnemen ten opzichte van het milieu. Het
initiatief kadert ook in het concept van goede landbouwpraktijken. Het Phytofar-Recoverteam bestaat uit voorzitter Jean-Marie
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Nieuwe inzamelcampagne

op

250 ton

93 %

Totaal opgehaald = 923 ton

200 ton

91 %

Figuur 1 Opgehaalde en verwerkte hoeveelheid lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen (% van de op de markt
gebrachte hoeveelheid) - Phytofar-Recover
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“In België voorzien we een inzamelcampagne van 15 september tot 30 november”,
vertelt Peter De Wit. “In het Groothertogdom Luxemburg wordt gecollecteerd van 2
tot 15 november en tussen 15 november en
15 december zijn er aparte ophalingen bij
de grootverbruikers.”

Peter vertelt dat er een onderscheid
gemaakt wordt tussen 3 fracties. “Ten
eerste zijn er de gespoelde verpakkingen. Die moeten niet alleen gespoeld
zijn, maar ook droog. Dat betekent dat je
die verpakkingen moeten laten uitlekken
na het reinigen! Daarnaast is er de nietspoelbare fractie. Het gaat meestal over
lege bussen van zaadontsmettingsmiddelen (niet reinigbaar), zakken en primaire
kartonnen dozen. Dit zijn dozen waarin
rechtstreeks product verpakt werd. Ook
kartonnen groepsverpakkingen (secundaire verpakkingen) mogen naar het inzamelpunt gebracht worden. Als er product
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niet-bruikbare producten in te zamelen en te verwerken.

Figuur 2 Ingezamelde hoeveelheid niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen - Phytofar-Recover

Geen zakken van andere boeren
vervoeren!

er

Bo
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Peter vertelt dat Phytofar-Recover ten
sterkste afraadt dat land- of tuinbouwers
ook verpakkingen afkomstig van andere
bedrijven aanleveren. “Wij willen ervoor
waarschuwen dat je wettelijk gezien enkel
je eigen afval mag vervoeren, niet dat
van anderen. Daarvoor moet je door de

De verpakkingen moeten niet alleen gespoeld,
maar ook droog zijn.

overheid erkend zijn als ophaler. Je moet
dan in gescheiden fracties transporteren.
nbgm van anderen vervoeren is zelfs helemaal uit den boze. Dat mag enkel door
een vergunde ophaler met adr-transport
(gereglementeerd transport van gevaarlijke goederen). Bovendien kunnen er na
de inzameling discussies ontstaan over de
staat van de verpakkingen. Mensen brengen hun verpakkingen mooi uitgespoeld
en gedroogd in de Phytofar-Recoverzakken naar hun distributeur. Daar moeten
ze dan gedurende een paar dagen of meer
blijven staan. Dikwijls is dit buiten wegens
plaatsgebrek. In het najaar kan het – zeker
’s nachts – vochtig zijn, en dat vocht komt
in ieder geval in de zakken terecht. Onze
ophalers zijn dan verplicht om de zakken
te klasseren als slecht gesorteerd afval.
Daardoor volgt nadien een administratieve
boete. Zekerheid over de staat van de zakken heb je alleen maar als je zelf je lege
verpakkingen aflevert.
Voor loonsproeiers is er geen probleem.
Hun klanten hebben wel betaald voor de
producten die de loonsproeier tijdens zijn
werkzaamheden gebruikt heeft, maar ze
zijn nooit eigenaar geweest van de verpakkingen van die producten. Als de verpak-
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kingen leeg zijn, kan de loonsproeier ze
dus gewoon weer meenemen. Zijn ze niet
leeg, en blijft de rest van het product bij de
landbouwer, dan worden de verpakkingen
meteen ook zijn eigendom.
Tijdens het verwerken vinden we
regelmatig lege verpakkingen van vloeibare meststoffen, zaden, producten voor
uierontsmetting en stalhygiëne en dergelijke. Het is niet de bedoeling dat dergelijke verpakkingen in de zakken van
Phytofar-Recover terechtkomen. Door het
kostenplaatje wordt de actie beperkt tot de
verpakkingen van plantenbeschermingsmiddelen. Wij vragen geen geldelijke
bijdrage van de land- en tuinbouwers.
Het enige wat zij moeten betalen zijn de
zakken om de lege verpakkingen in te
deponeren. Alle andere kosten (administratie, personeel, transport en verwerking)
worden door de gewasbeschermingsmiddelenindustrie betaald, en deze kosten
zijn niet gering. Het is dan ook logisch
dat Phytofar-Recover niet kan instaan
voor de afvalstromen van andere sectoren. De gewasbeschermingindustrie heeft
haar verantwoordelijkheid genomen met
betrekking tot het milieu, en wordt daar
door de regionale en federale overheid
ook voor gewaardeerd. Het is nu aan de
andere sectoren om te beslissen hoe zij als
verpakkingsverantwoordelijken wensen
om te gaan met hun afvalstroom. In het
verleden hebben we een aantal gesprekken gehad met andere sectoren, maar tot
nu toe is daar nog geen samenwerking uit
voortgekomen. Wij blijven wel bereid om
verder te onderhandelen met de andere
actoren uit de landbouwtoelevering.

nd

van vóór 1 januari 2009 worden verondersteld ingeleverd te zijn. De inspecteurs
van de bevoegde instanties kennen deze
regels, en zullen bij goede bewaring geen
bezwaar maken.”

ht

op gemorst is, dan moeten ze mee in
de Phytofar-Recoverzak. Zijn ze schoon
gebleven, dan volstaat het om ze samen te
binden met een koord en ze zo af te leveren. De doppen horen in de derde fractie
thuis. Die moeten vanaf nu verplicht apart
aangeleverd worden. Ze kunnen industrieel gereinigd, en nadien als gespoelde
fractie verwerkt worden. Wij roepen iedereen op om hieraan mee te werken. Het
verwerken van de niet-spoelbare fractie
kost vier- tot vijfmaal meer dan het valoriseren van de gespoelde fractie. Om het
systeem haalbaar te maken moesten we
ook sancties voorzien. Wie niet goed
spoelt en uitloogt, kan zich aan een administratieve boete verwachten.
We hebben dit jaar het begrip nbgm
ingevoerd. nbgm staat voor niet-bruikbare
gewasbeschermingsmiddelen. Vroeger
werd over vervallen producten gesproken,
maar die benaming is altijd fout geweest.
Een gewasbeschermingsmiddel heeft, op
enkele uitzonderingen na, geen vervaldatum. Meestal gaat het over producten
waarvan de erkenning is ingetrokken,
waardoor de gebruikstermijn verstreken is. Andere redenen kunnen zijn dat
er onzekerheid bestaat over het product
omdat bijvoorbeeld het etiket onleesbaar
geworden is of ontbreekt. Producten kunnen ook onbruikbaar worden doordat hun
fysisch-chemische toestand kan aangetast
zijn door vorst of neerslag. Bovendien
komen er steeds technisch betere middelen op de markt. Oudere producten zijn
daardoor voorbijgestreefd. Het kan ook
zijn dat een landbouwer een bepaalde
teelt gedurende jaren niet meer voorziet
op zijn bedrijf.
Het is de bedoeling dat ook de nbgm
binnengebracht worden tijdens de campagne. Met de bevoegde instanties (favv,
fod Volksgezondheid en Ministerie van
Milieu) hebben we afspraken gemaakt
rond de inzameling van de nbgm. Om
de 2 jaar, telkens tijdens de onpare jaren,
kunnen de professionele gebruikers hun
nbgm meebrengen naar het aanleverpunt
van hun keuze. In de tussenperiode, de
pare jaren, volstaat het om de nbgm goed
afgescheiden van de andere producten in
het fytolokaal te houden, met de vermelding van de inzameling door PhytofarRecover. Daarvoor zijn er speciale stickers. Die kunnen de landbouwers gratis
afhalen bij hun distributeur van land- en
tuinbouwproducten. Het favv controleert
het bezit van gewasbeschermingsmiddelen en past een tolerantie toe ten aanzien van de wetgeving (kb van 28 februari 1994). Een landbouwer mag een nbgm
gedurende 2 jaar in zijn fytolokaal bewaren. Het reglement is een toelating vanaf
‘1 januari n-2’. Dit betekent in de praktijk
dat voor de volgende collecte in het najaar
van 2011, alle nbgm sinds 1 januari 2009
mogen binnengebracht worden. De nbgm

Resultaten
Vorig jaar werd meer dan 90% van de in
de markt geplaatste verpakkingen ingezameld. Geen enkele andere professionele sector doet beter. Phytofar-Recover is
daarmee ook koploper in Europa. Peter De
Wit vertelt dat zijn organisatie zeer trots
is op de land- en tuinbouwers die meewerken aan de actie. “Dit sterkt ons in
onze overtuiging dat andere sectoren uit
de landbouwtoelevering moeten meewerken aan de inzameling van verpakkingen.
Zodoende zou de volledige landbouwtoeleveringssector samen kunnen zorgen voor
een schone landbouw. In Frankrijk doet
men dat trouwens al. Adivalor verzamelt
er, naast de verpakkingen van de gewasbeschermingsmiddelen, ook die van zaden,
meststoffen en biociden.” r
Voor meer informatie kan je terecht bij
Phytofar-Recover vzw, A. Reyerslaan 80,
1030 Brussel, of via tel 02 238 97 56, fax 02
238 97 57 of e-mail phytorec@essenscia.
be. Ook op de website www.phytofar.be
vind je heel wat info.
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