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www.PHYTOFAR.be 

Gewasbescherming in de toekomst? 



PHYTOFAR 

Phytofar is de Belgische Vereniging van de Industrie van 
Plantenbeschermingsmiddelen – 75 jaar bestaan 

Phytofar heeft 20 leden: Adama, Arysta, BASF, Bayer CropScience, 
Bayer Environmental Science, Belchim Crop Protection, Certis, Compo, 
Dow AgroSciences, Dupont de Nemours, Edialux, Globachem, Hermoo, 
Monsanto, Nufarm, Protex, SBM Life Science, Scotts, Syngenta Crop 
Protection en Taminco 

Phytofar is zowel actief in de professionele als “home & garden” sector. 

Phytofar promoot een goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 
met respect voor mens, dier en leefmilieu 

Missie: gezond en veilig voedsel voor iedereen! 

Verschillende werkgroepen (duurzaam gebruik, wetgeving, …) 

Meer info? www.phytofar.be  
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http://www.phytofar.be/
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WAAROM GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN 
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10 000 plagen 

800 schimmels 

3000 aaltjes 

30 000 onkruiden 

virussen 

bacteriën 

WAAROM GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN 
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Gewasbescherming = belangrijke en onmisbare hulp om ziekten, 
plagen en (on)kruiden onder controle te houden: 
 Bedreigen dagelijks zowel de opbrengst als de kwaliteit van 

onze voedingsgewassen 
 Bedreigen het efficiënt gebruik van land, energie en water  
 

Gewasbeschermingsmiddelen dragen bij tot: 
 Betaalbaar en veilig voedsel voor iedereen 
 De competitiviteit van onze lokale landbouwbedrijven 
 Beperking van voedselverlies in opslag, transport en 

voedselverwerking  
Minimaliseren van de Carbon Footprint van onze 

voedselproductie 
 Verminderde import van voedsel uit landen waar controle 

minder streng is dan in België 
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WAAROM GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN 
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Het verleden 

 

Het heden 

 

De toekomst 

GEEN TOEKOMST ZONDER EEN VERLEDEN 
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Bijbel:  

7 magere jaren vanwege ziekte (roest in tarwe?) 

Vroege middeleeuwen(700-1100):  

hoge temp in Europa wijnbouw in DK; kruidentuin en kennis in de kloosters; 3-slag stelsel 

1200-1800:  

kleine ijstijd met koude winters, misoogsten(mycotoxines) ,hongersnood, pest, 
bevolkingsachteruitgang 

Periode tot 1850:  

grote hongersnood door ziekten (moederkoren in graan, Ierland aardappelplaag) 

Rond 1860:  

geboorte plantenziektenkunde o.m. in DE(J.Kühn), Wageningen in NL(1905 Plantenziektenkundige 
Dienst) en bestrijding 

1880-1940:  

eerste ontwikkelingen anorganische GBM:S,Cu, As,.. 

Post W.O. II:  

ontwikkeling vd organische middelen bijv DDT, maar ook eerste start regelgeving 

GEEN TOEKOMST ZONDER EEN VERLEDEN 
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De gewasbeschermingsmiddelen (GBM) die vandaag op de 

markt zijn behoren tot de best bestudeerde producten zowel 

op vlak van volksgezondheid als op vlak van leefmilieu. 

 

 

Correct gebruik in de ganse keten is belangrijk voor veilig 

gebruik ten opzichte van mens en milieu. 

 

ENKEL TOEKOMST INDIEN CORRECT EN DUURZAAM GEBRUIK 
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HET HEDEN 
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HET HEDEN 



10 

 

 

NGO’s vallen ‘pesticiden’ aan 
De publieke Opinie is ANTI. 

Chemofobie! 

Het foutief  gebruik van middelen!  
 vervuiling van milieu  
        wordt steeds nauwkeuriger gedetecteerd  
              nieuwe en strengere maatregelen 

NIEUWE en STRENGERE maatregelen opgelegd door EU 
• Minder actieve stoffen 
• Meer en striktere wetgeving (splitsing erkenningen, IPM, fytolicentie,…) 
• Meer interesse in alternatieven (oa. Biologisce bestrijding) 

Een middel correct gebruiken is ook 
voor de teler het meest rendabele! 

HET HEDEN 



PHYTOFAR EN DUURZAAMHEID 

FOCUS EN ACTIE OP 5 DOMEINEN 
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Gezondheid 

Biodiversiteit 

Voedsel 

Water 

Resource Efficiency 



1. GEZONDHEID 

GOED GEBRUIK – Informatiecampagne 

  



13 

 

  

80 tot 95 % van de blootstelling gebeurt via de 

handen tijdens de bereiding van de spuitoplossing 

95 % + 

99 % + 

x = 

1. GEZONDHEID 

GOED GEBRUIK – Informatiecampagne 

  



 

 

 

 
 Perceptie residu’s 
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2. VOEDSEL 

Residubeheer 
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 Perceptie residu’s 

2. VOEDSEL 

Residubeheer 
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 Perceptie residu’s 

Detectieniveaus van residu’s: Wat naar de toekomst toe? 

 Verfijning detectiemethodes => hoger aantal residu’s 

 commerciële druk voor nog lagere MRL’s of “zero”-residu 
(zonder dat hiervoor wetenschappelijke argumenten voor zijn) 

 “Duurzaam” telen: meer selectieve GBM + afwisseling GBM om 
resistentie te voorkomen => hoger aantal residu’s 

 veilingen en onze sector reageren: de limieten worden stilaan 
bereikt waarbij het aspect van “duurzaam” telen niet meer 
gerespecteerd wordt 

 combinatie-effect van residu’s: wordt momenteel door EFSA 
aan gewerkt 

 

 

2. VOEDSEL 

Residubeheer 

  



 

Sinds 2013 – Bee Happy 
  
Leden: Boerenbond, FWA, ABS, pharma.be, Semzabel, 
Fedagrim en Phytofar 
 
Doel:  alle partijen samen rond de tafel brengen en in 
verschillende werkgroepen, elk binnen hun domein en 
expertise, aan bepaalde aspecten rond 
bijengezondheid werken 
 
Verschillende initiatieven: 
1.Wetenschappelijke studie (UGent, VITO) 
2.Bijen & landschappen (landbouwersverenigingen) 
3.Gezondheid bijen & goed praktijken (imkers)  
Medicijnen (met pharma.be) 
Officieel meldpunt voor acute bijensterfte (FAVV) 

 

 

3. BIODIVERSITEIT 

Overlegplatform bijen 

  



 

 

 

 
Container Management System (sinds1997) 
1. Lege verpakkingen : > 90% per jaar 
2. GBM (niet-bruikbaar) : > 1000 ton sinds start 
 
Meer dan 200 inzamelpunten in België en Luxemburg  
 
Jaarlijks: lege verpakkingen 
Tweejaarlijks: niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen  
 

www.agrirecover.eu 
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Année Tonnes 

1997 132 

2000 103 

2003 148 

2005   97 

2007 200 

2009 228 

2011 176 

2013 123 

2015 97 

  4. EFFICIËNT GEBRUIK VAN GRONDSTOFFEN 

http://www.agrirecover.eu/
http://www.agrirecover.eu/
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5. WATER 

Residubeheer 

Residu’s in water blijft een belangrijk aandachtspunt 
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5. WATER 

Residubeheer 
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Kleine oorzaken…GROTE GEVOLGEN 

1. Mogelijke schade aan milieu 

 

2. Negatief imago van de gewasbescherming en landbouw  

in het algemeen (vb. vervuiling van drinkwater -> consument!) 

 

3. Steeds strengere regels en normen die moeten nageleefd worden  

Extra kosten, extra werk en administratie 

Bufferzones 

 

Inhaalbeweging noodzakelijk inzake duurzaam gebruik van GBM 
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Bufferzones: Altijd minimum  

1 m voor veldspuiten in Vlaanderen 

3 m boomgaardspuiten 

6 m in Wallonië 

Lees het etiket! 

Kleine oorzaken…GROTE GEVOLGEN 
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  Promoten driftreducerende doppen om drift te vermijden 

…geen nieuw verhaal! :  

 

2017: minimaal 50% driftreducerende doppen verplicht 
 

 

5. WATER 

Residubeheer 

Fruitteeltnieuws 13, 22 juni 2012 

31% van de landbouwspuiten is op de technische 

controle al uitgerust met luchtmengdoppen 
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5. WATER 

Residubeheer 
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Aardappeldrempeltjes 

Grasbufferstroken 

Minimale 

bodembewerkingen Bodembedekker 

Wilgenteendam Poel 

Mogelijke maatregelen afspoeling en erosie 

 Verhogen infiltratiecapaciteit 

 Afremmen van het afstromende water 

Bron: inagro 
26 
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Mogelijke maatregelen afspoeling en erosie 
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  Sensibiliseren en informeren 

www.fyteauscan.be 

Digitale tool voor detectie van puntvervuiling op bedrijf 
 

 

5. WATER 

Residubeheer - puntvervuiling 

http://www.fyteauscan.be/
http://www.fyteauscan.be/
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  Sensibiliseren en informeren 
 

 

5. WATER 

Residubeheer 



Pro-actief samenwerken ! 
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Pro-actief samenwerken ! 

Onderzoekscentra, overheid en Phytofar: Lijst met driftreducerende 
doppen en technieken: zal als bijlage dienen bij IPM-checklist 

PCA: onderzoek naar ziekten en plagen - waarschuwingsdienst 

Voorlichters: oneigenlijke gebruiken afraden en goede spuittechnieken 
aanraden (vb. luchtmengdoppen en respecteren van bufferzones) 

Fytodistributeurs: op de hoogte gebracht van problematiek van water en 
verplichting driftreducerende doppen op 19 en 26 januari 2017 

Phytofar: sensibilisering 

Aardappeltelers:  
• spuit met luchtmengdoppen: 50% driftreducerende doppen minimaal 
• bufferzones respecteren (= minimum 1m): niet planten tot tegen de 

gracht! 
• Leg drempels aan: vermindering van erosie en afgspoeling 
• Maak gebruik van beheersovereenkomsten 
• www.FYTEAUSCAN.be 
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Samen met de hele sector 
is Phytofar klaar, 

voor de volgende 75 jaar! 
 
 

Bedankt voor uw 
aandacht! 
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