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Haal méér uit de registratie van
gewasbeschermingsmiddelen
De wetgeving verplicht dat je je aankopen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
nauwkeurig bijhoudt. Maar zeker bij de nieuwe generatie gewasbeschermingsmiddelen is
het goed bijhouden van de omstandigheden waarin je behandelt, een sleutel tot succes.
Pascal Braekman,
Sectoradvies sierteelt & gewasbescherming
Departement Landbouw en Visserij
Bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen
een beroepsactiviteit moet je aan verschillende federale
basisvereisten voldoen. Eén daarvan is dat je een aantal
zaken moet registreren over het gebruikte gewasbeschermingsmiddel. Diverse wetgevingen verplichten de professionele gebruikers om registers bij te houden. Samengevat
moet je twee registers bijhouden: een register IN en een
register UIT. Het register IN is eenvoudig : je houdt de
leverbonnen bij of werkt via het facturenboek van het
bedrijf. Voor het register UIT moet je zelf een aantal zaken
registreren. Onderstaande tabel vat het belangrijkste uit
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deze verschillende wetgevingen voor het register UIT mooi
samen.

Old school of modern
Hoe je deze gegevens registreert, maakt op zich niet uit.
Noteer je het op losse blaadjes die je in een oude schoendoos bijhoudt, dan is dit voldoende. Of je registreert digitaal, bijvoorbeeld in een excel-bestand. Hoe en waar maakt
niet uit, zolang het maar bewaard wordt en traceerbaar is.
Je zoekt het best een registratiemethode die je goed ligt.

Aksent
Controle hierop kan gebeuren door het FAVV en/of een OCI
(onafhankelijke controle-instelling) in het kader van een
bedrijfsaudit voor de Vegaplan-standaard ‘niet-eetbare
tuinbouwproductie.’ Hier zit dus duidelijk een verplicht
kantje.

REGISTER GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
REGISTER IN
Je houdt de leverbonnen bij of werkt via het facturenboek van het bedrijf.

Noteren om te leren

REGISTER UIT
Landbouw,
groenten en
fruit

Invultermijn
Bewaarduur
register

Diervoederbedrijven

Andere prof.
gebruikers
= bvb.
groenvoorzieners

gebruikt middel (volledige handelsbenaming)
datum van toepassing van het middel
omschrijving van het behandelde gewas
plaatsaanduiding van het behandelde gewas
(kas- of perceelnummer …)
• gebruikte dosis
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gegevens

Non-food
bedrijven
die plantaardige
producten
produceren
of oogsten =
sierteelt

Registratie van het gewasbeschermingsmiddelengebruik is
ook één van de IPM-basisprincipes. Alhoewel IPM ook
oplegt dat je aan de minimale registratieverplichtingen
voor het FAVV moet voldoen, is de insteek toch anders. Het
doel van registratie binnen IPM is om te leren uit het resultaat en na te gaan waarom een behandeling succesvol is of
juist niet. Het vat zich best samen als ‘noteren om te leren.’
Behalve de minimaal, wettelijk verplicht te registreren
zaken, kan je dan bijvoorbeeld nog andere zaken noteren,
zoals de weersomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, bewolking, zonnestraling …), exacte tijdstip van de
behandeling, uitvoerder, het gebruikte spuitwater (hemel-,
put- of leidingwater bijvoorbeeld), het exacte ontwikkelingsstadium van de ziekte/plaag/onkruidplant, eventueel
toegepaste tankmix (fytoproducten, uitvloeiers, hechtmiddelen, …), waar je eventuele spuitresten nog eens over het
behandelde gewas toegepast hebt, enzovoort.
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Als je ertegen opziet om achter de computer te zitten, dan
ben je beter dat je gewoon old school registreert op papier,
bijvoorbeeld een zakagenda die je hiervoor speciaal reserveert. Je kan deze registratie het best koppelen aan de
teelt- of perceelsfiches op je bedrijf.

Omstandigheden bepalen eindresultaat
Dergelijke waarnemingen laten toe om het resultaat van
een bespuiting beter en gedetailleerder te evalueren. Zeker
bij de nieuwe generatie gewasbeschermingsmiddelen op
basis van natuurlijke stoffen, bacteriën of schimmels
kunnen deze factoren een belangrijke rol spelen in het
uiteindelijk behaalde spuitresultaat. Als het resultaat van
een bespuiting je tegenvalt, laat het er dan niet bij maar ga
op zoek naar de mogelijk oorzaken. Als je dan kan starten
vanaf de geregistreerde omstandigheden waarin deze
behandeling uitgevoerd werd, heb je veel kans om bij een
volgende behandeling succesvol bij te kunnen sturen. n
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