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Vandaag is nagenoeg iedereen goed vertrouwd met de diensten van Phytofar
PhytofarR
PhytofarRecover.
Rec
ecover In het najaar
kan je bij hen terug je lege verpakkingen kwijt. Een goed moment
nt om nog eventjes
eventje
eventj uit te klaren
hoe op een correcte wijze in te zamelen.
Hannes Buyle, VMS

doe je dan gewoon in de spuittank.
puittank.
tank
Belangrijk is niett te
wachten
e wac
wach
met
et
spoelen tot daags
ophaaags voor
oor d
de o
ling omdat dan de kans besta
bestaat
bestaa
dat resten
gemakkelijk
en niet meer gemakk
gemakkelij
verwijderd
jderd kunnen worden.
worde Bussen
Bu
met
nog
et zichtbare
htbare restanten
restant alsook
als
beschouwd als
natte
atte bussen word
worden bes
waarvoor een surplus
niet
et gespoeld waarv
waarvoo
wordt.
aangerekend wordt
2. Zet
bussen in een
et de
d uitgespoelde
uitgespoe
lekbak zzodat zze verder kunnen
uitdrogen en
uitd
e het lekwater wordt
opgevangen.
opge
opgevan
3. De
en droge bussen doe
e gespoelde
ge
g
je in
i een zak van PhytofarRecover.

C
op
yr
ig
ht

De overheid legde in het VLAREMA de
bedrijven op om 18 afvalstromen apart
te houden. Deze bedrijfsafvalstoffen
moeten via een erkende inzamelaar
of rechtstreeks naar een vergunde
verwerker afgevoerd worden. Van de
inzameling moet een bewijs (attest)
kunnen voorgelegd worden. Dit geldt
ook voor de lege verpakkingen van
fytoproducten.

Sinds 1997 biedt PhytofarRecoverr een
gratis inzameldienst aan waarvan
van de
meeste (sier)telers op vandaag
aag geebruik maken. PhytofarRecover
cover vzw is
een initiatief van de industrie
ustrie
e en treedt
dus niet op in naam van de
e overheid.
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phytofarrecover.eu. Vergeet
niet jouw
ergeet n
uitnodiging mee te brengen,
ge je vindt
deze ook terug na inloggen op de site.
Hier vind je ook je historiek en attesten van vorige ophalingen. Je levert de
producten zelf in of laat dit doen door
een werknemer (geen collega dus), in
vier verschillende fracties.
Spoelbare fractie = 1 zak
1. Lege bussen van vloeibare fytoproducten spoel je best onmiddellijk
na opgebruiken; handmatig doe
je dit door de bussen een drietal
keer te spoelen. Het spoelwater

Bovenstaande richtlijnen kaderen in
een optimale recyclage van de lege
verpakkingen. Zeer concreet bewijs je
het milieu een dienst. De opgehaalde
bussen worden verwerkt tot kabelbeschermingsbuizen.
Doppen = 1 doos
Nadat je de bussen gespoeld hebt,
verzamel je de doppen in een aparte
kartonnen doos. De doppen kunnen
niet meer gerecycleerd worden en
worden na industriële reiniging door
de verwerker verbrand met energierecuperatie.
Niet-spoelbare fractie = 1 zak
Een aparte zak wordt voorbehouden
voor alle niet-spoelbare verpakkingsmaterialen die in contact komen met
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fytoproducten. Dit zijn voornamelijk
verpakkingen van poedervormige en
granulaire producten. Andere voorbeelden zijn losgekomen etiketten,
met product vervuild papier, een
versleten maatbeker maar bvb. ook de
sluitingszegel van vloeibare producten. Deze laatste hoort dus niet thuis
bij bvb. de doppen.
De niet-spoelbare fractie wordt beschouwd als gevaarlijk bedrijfsafval
en wordt door de verwerker verbrand
met energierecuperatie.
Niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen = 1 onderverdeling in uw
fytokast
Tweejaarlijks – in de oneven jaren –
kunnen ook de vervallen en niet meer
bruikbare fytoproducten ingeleverd
worden. We adviseren je om jaarlijks
de producten in je kast te checken op
www.fytoweb.fgov.be (erkenningen
voor de sierteelt staan onderaan op de
detailpagina van een product). Indien
een product niet meer erkend is, kan
je het in 2015 inleveren. In afwachting
daarvan moet het gescheiden opgeslagen worden in je fytokast of -lokaal
met een duidelijke aanduiding dat het
niet-bruikbare producten betreft.
Voor meer informatie rond dit thema
en rond het veilig en milieuvriendelijk
toepassen van fytoproducten, kan je
steeds terecht op info@vms-vzw.be. Q
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