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IN DE PRAKTIJK

IPM IN VRAAG EN ANTWOORD
Fytotoxweb is een onmisbare tool voor wie geïntegreerde gewasbescherming wil toepassen. Ben
je je bewust van de toxiciteit van de gewasbeschermingsmiddelen die je gebruikt? Wil je een
nieuw gewasbeschermingsmiddel in je teeltschema introduceren, dat zowel veilig is voor je
gewas, alsook voor mens en milieu? In dit artikel leggen we uit waar je al deze informatie vlot kan
terugvinden.
Verónica Dias
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Al deze proeven samen genereerden een massa informatie
wat het noodzakelijk maakte om een praktische tool te ontwikkelen waarmee de proefresultaten snel konden worden
opgezocht 'it is het ‘)ytotoxwebɋ deze database werd in
het leven geroepen voor de telers van kasplanten met de
bedoeling om op productnaam of op gewasnaam te zoeken
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terugvinden van efʖcintie- en neveneffectenproefresultaten Hierbij worden ook alle relevante proefdetails weergegeven de plantgrootte het aantal behandelingen de
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geteste spuitdosering klimaatgegevensɓ alsook de namen
en contactgegevens van de verantwoordelijke 3&S-onderzoeker die de proef uitgevoerd heeft
'e website was oorspronkelijk voor telers bedoeld maar
ook andere ge±nteresseerden zoals voorlichters onderzoekers producenten en toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen kunnen ‘)ytotoxwebɋ raadplegen
Voor de toegang tot de database is wel een 3&S-lidmaatschap vereist
Voor meer informatie en toegang tot het fytotoxweb gelieve
contact op te nemen met marcvissers#pcsierteeltbe

Heb je ook een praktische vraag bij het integreren van IPM
op je bedrijf? Geef ze door aan het PCS via
T: 09 353 94 94, F: 09 353 94 95 of E: info@pcsierteelt.be. De
meest gestelde vragen nemen we op in deze rubriek!

Sierteelt&Groenvoorziening 14 • 1 september 2014

