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Gewasbeschermingsmiddelen
met een noodtoelating

©

De algemene regel is dat een gewasbeschermingsmiddel maar op de Belgische markt
gebracht mag worden als het daartoe de toelating gekregen heeft van de federale Belgische overheid. Maar in bijzondere omstandigheden is een uitzonderingsregeling mogelijk.

Pascal Braekman,
Sectoradvies sierteelt & gewasbescherming
Departement Landbouw en Visserij

Een nieuw middel moet dus een
toelatingsprocedure doorlopen voor
erkenning. Bij een positieve evaluatie
resulteert die in een erkenning, die
blijft lopen totdat ze aangepast en/of
ingetrokken wordt. De Europese
verordening die de bepalingen vastlegt hoe de toelatingsprocedures voor
gewasbeschermingsmiddelen moeten
verlopen, voorziet echter ook een spe-
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cifiek artikel 53. Dat maakt het mogelijk om een toelating te verlenen in
bijzondere omstandigheden. Dit geldt
enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie bedreigd wordt door
een op geen enkele andere redelijke
manier te bestrijden schadeverwekker.

Nood- of 120-dagen toelating
In de land- en tuinbouwsector zijn
deze toelatingen beter gekend als de
noodtoelatingen of de 120-dagen
toelatingen. Immers, deze toelatingen
wordt slechts toegestaan voor een
welbepaalde periode van maximaal
120 dagen of 4 maand. Voor iedere
individuele noodtoelating is er dus

Aksent

“

Groepeer
producten met
een 120-dagen
toelating in je
fytokast onder
het label 'NBGM
120-dagen'

Raadpleging Fytoweb.be

Alle informatie over de producten die
via een noodtoelating toegelaten
zijn in België is terug te vinden op
Fytoweb.be. Deze informatie is echter
(voorlopig) niet opgenomen in de
algemene database van gewasbeschermingsmiddelen met een reguliere erkenning. De erkenningsaktes
van de individuele productspecifieke
noodtoelatingen zijn beschikbaar
onder het tabblad ‘Gewasbescherming: toelatingen raadplegen’. Klik
door op de link ‘Noodsituaties
(120-dagen)’ onder het luik ‘Overzichten’. Opgelet: je dient iedere noodtoelating individueel te openen om te
weten voor welke toepassingen de
noodtoelating geldt. Een goede tip:
schrijf je in voor de nieuwbrieven
(www.fytoweb.be/nl/nieuws). Telkens
de overheid een toelating voor een
noodsituatie aflevert, wordt deze ook
opgenomen in een nieuwsbrief met
een korte omschrijving voor welke
gewassen en te bestrijden ziekte/
plaag/onkruid deze noodtoelating van
toepassing is.
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een specifieke begin- en einddatum
vastgelegd, waarbinnen het product
mag toegepast worden - overeenkomstig wat er op de erkenningsakte
vermeld wordt. Een mooi voorbeeld
van een dergelijke noodsituatie is het
opduiken van Drosophila suzukii of de
Azatiatische fruitvlieg in Europa. Deze
schadeverwekker werd geïmporteerd
vanuit Azië en heeft sinds een aantal
jaren ook onze contreien bereikt,
vanuit zijn introductiegebied in ZuidEuropa. Het is een insect dat zijn
eitjes in zachtfruit legt (aardbei,
framboos, bramen, kersen, …). De
larven groeien als het ware met de
vruchten mee en veroorzaken vruchtrot. Toen de eerste schade optrad,
waren geen specifieke middelen
erkend om de Aziatische fruitvlieg te
bestrijden. Op basis van ervaringen in
het buitenland heeft de sector zelf de
aanvragen geïnitieerd om tot een
noodtoelating te komen. Dat was voor
een aantal handelsproducten die
reeds in België erkend en beschikbaar waren om andere schadeverwekkers in deze teelten aan te pakken. Noodtoelatingen voor een
specifiek product kunnen in principe
verschillende jaren na elkaar telkens
opnieuw aangevraagd worden voor
een specifieke periode van 120 dagen,
maar de basisfilosofie is wel dat dit
een instrument is dat door de sector
tijdelijk kan ingezet worden. Noodtoelatingen geven de sector extra tijd om
tot andere wettelijke en duurzamere
oplossingen te komen.
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Alle informatie over de producten die via een noodtoelating toegelaten zijn
in België is terug te vinden op Fytoweb.be.

Bewaren in de fytokast
Het spreekt vanzelf dat je verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen
met een 120-dagen toelating in je
fytolokaal/kast mag stockeren en dat
ze aan dezelfde goede beheersmaatregelen onderworpen worden. Specifiek kan voor dergelijke verpakkingen
nog geadviseerd worden om ze buiten
hun effectieve gebruiksperiode (120

dagen) afzonderlijk te groeperen in de
fytokast onder het label ‘NBGM
120-dagen’. Immers, buiten hun
effectieve gebruiksperiode dienen
deze middelen als Niet-BruikbareGewasbeschermingsMiddelen
(NBGM) beschouwd te worden. Echter, de kans bestaat dat er het volgende jaar terug een 120-dagen
toelating voor deze producten afgeleverd wordt. Op deze manier onderscheid je voor eventuele controleurs
(zoals van het FAVV) deze verpakkingen duidelijk met de standaard
NBGM-verpakkingen (verpakkingen
waarvan de algemene erkenning
definitief vervallen is, verpakkingen
zonder etiket, verpakkingen waarvan
de inhoud blootgesteld is aan vorst of
waarin bijvoorbeeld ontmenging is
opgetreden, …). Indien er het jaar
daarop effectief terug een noodtoelating afgeleverd is voor handelsmiddelen die je apart onder de noemer
‘NBGM 120 dagen’ geplaatst had, dan
kan je deze opnieuw in gebruik nemen
tijdens de nieuwe toegelaten periode
van 120 dagen. Opgelet: de nieuwe
noodtoelating dient expliciet het
toelatingsnummer van de verpakking
aanwezig in je fytokast te vermelden
om ze terug in gebruik te mogen
nemen. Is dit niet het geval of werd er
geen nieuwe 120-dagen toelating
toegekend, dan dien je deze verpakkingen te verplaatsen naar de ‘NBGM’
en dien je deze in het eerstvolgende
onpare jaar in te leveren bij AgriRecover. n
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