
TUINPROBLEMEN VERSTANDIG AANPAKKEN 

ONZE AANBEVELINGEN 
Verstandig en begeleid kiezen  -  Juist gebruiken  -  Veilig toepassen 

• Vóór het gebruik 
✓ Ik ben zeker van de diagnose: ik ken de aanleiding en de oorzaak van het probleem  

(indien nodig vraag ik het advies van een expert). 
✓ Ik geef de voorkeur aan mechanische of biologische methoden. 
✓ Ik  koop  enkel  het  pesticide  dat  aan  mijn  situatie  is  aangepast  in  een  gepaste  hoeveelheid.   

Ik  doe  een beroep op een gecertificeerd verkoper met een fytolicentie (indien niet aanwezig richt ik 
mij naar het callcenter (0800.62.604), of ik kijk naar de websites www.handigindetuin.be en 
www.zonderisgezonder.be. 

✓ Ik koop enkel in zelfbediening als ik er 100 % zeker van ben dat ik alle informatie op de verpakking 
goed begrijp, en het juiste product voor een welbepaald doel vind. 

✓ Ik neem de tijd om het etiket te lezen en te begrijpen (en vraag het advies van de  expert in de winkel). 
✓ Ik zorg voor een gepast toepassingsmedium dat goed is afgesteld en goed functioneert. 
✓ Voor een individueel advies inzake doordachte bestrijding, contacteer ik een vakspecialist. 

 Voor deze winkel is dit Groenservice Hooghe bv :  tel  056 620 310 * gsm 0475 546 547 * 
contact@groenservicehooghe.be * www.groenservicehooghe.be 

• Tijdens het gebruik 
✓ Ik gebruik de dosis die op het etiket wordt aanbevolen, nooit méér. 
✓ Naast het verbod aangeduid op het etiket, pas ik geen gewasbeschermingsmiddelen toe langs 

waterlopen en ook niet op alle oppervlakken (klinkers, grind, enz.) die ermee verbonden zijn. 
✓ Ik   neem   de   veiligheid   in   acht   :   ik   draag   gepaste   kledij   en   handschoenen   of   de   

aanbevolen beschermingsuitrusting. Ik rook, drink of eet niet tijdens het gebruik van de pesticiden.  
Ik gebruik ook geen alcohol noch drugs kort voor of nadat ik pesticiden toepas. 

✓ Ik  sproei  enkel  wanneer  de  weersomstandigheden  gunstig  zijn  :  niet  te  warm,  niet  te  droog,  
niet  te  veel  wind en geen dreigende regenbuien wanneer de pesticiden buiten worden gebruikt. 

✓ Ik zorg ervoor geen pesticiden te gebruiken in het bijzijn van andere personen, vooral  kinderen. 

• Na het gebruik 
✓ Ik was zorgvuldig mijn handen en reinig de beschermingsuitrusting, vooral de handschoenen. 
✓ Ik reinig ook alle gebruikte hulpmiddelen, zoals spuitapparaten, maatbekers, filters, afschermdoeken, 

enz. Eventueel spoelwater laat ik op geen enkele manier in de riool verdwijnen. 
✓ Ik  respecteer  de  wachttijden  die  op  het  etiket  zijn  vermeld, speciaal ook voor kinderen  en  

huisdieren.  In  de  moestuin  en fruittuin eerbiedig ik de wachttijd voor de oogst. 
✓ Ik  zorg  ervoor  de  behandelde  oppervlakken  te  reinigen  of  kamers  te  verluchten  wanneer  de  

pesticiden binnen werden gebruikt. 
✓ Ik bewaar de pesticiden in hun originele verpakking in een droog, verlucht lokaal, en beschermd tegen 

de hitte en de vorst, ver van voedingswaren en buiten het bereik van kinderen. 
✓ Ik breng de niet-gebruikte resten van de producten en de lege verpakkingen naar het containerpark of 

naar een inzamelpunt voor gevaarlijk chemisch afval. Ik gooi ze niet in de vuilnisbak of in de riool! 

ANTIGIFCENTRUM :   070 245 245        NOODNUMMER   :  112 
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Tegen wat Methode van bestrijden Preventief (P) Beschikbaar Voorbeelden

of curatief (C) ✓ Hoe beschikbaar ?
  

ONGEWENSTE Bodembedekking

PLANTEN • Organisch strooisel / mulch P ✓ cacaodoppen, stropellets, hennep, …

(paardenbloemen, distels, …) • Minerale mulch P ✓ lavagruis, oesterschelpen, keien, grind, …

• Zeilen en doeken P ✓ zwarte gronddoeken, plantex, biodoeken, …

• Bodembedekkers P ✓ schors, mulch, kokosschors, houtsnippers, …

Alternatieve onkruidverdelging

• Thermisch (stomen, hete lucht, …) C ✓ gasbrander

• Manueel gereedschap (schoffel, hak, …) C ✓ uitgebreid gamma

• Mechanisch gereedschap (borstels, eg, …) C ✓ voegenborstels, onkruidstekers, -trekkers, …

Conventionele onkruidverdelging

• Biopesticide C ✓ pelargonzuren, vetzuren, azijnzuur, …

INSECTEN EN MIJTACHTIGEN • Vallen, lampen, lijm, feromonen, …) P en C ✓ van Edialux, Scotts, Naturapy, Compo, … dazenval

(bladluizen, rupsen, …) • Gaas / Netten P ✓ diverse op rol en voorverpakt

• Nuttigen organismen  - natuurlijke vijanden P en C ✓ diverse van Edialux, Scotts, Naturapy, Compo, Ecostyle

   bvb. insecten, mijten, nematoden, microorg., … oorsprong Koppert, Biobest, …

• Biopesticide C ✓ diverse via Bayer, Belchim, …

KNAAGDIEREN EN KLEINE • Beschermingsgaas P ✓ mollennet, boomnetten, …

GRAVENDE DIEREN • Mechanische vallen P en C ✓ klemmen, en vallen voor levend vangen, Eradic, …

(woelmuizen, mollen, …) • Geurbollen P ✓ BSI, lookextracten, …

• Trilapparaten P en C ✓ BSI, Edialux, Perel, ...

• Ultrasone apparaten P en C ✓ meerdere modellen van Weitech, BSI

NAAKTSLAKKEN • Vallen C ✓ slakkenvallen, slakkenlijm, …

• Slakkenwerende barrières / substraat P en C ✓ lavagruis

• Nuttige organismen (nematoden) C ✓ nemaslug op aanvraag

ZIEKTEN • Resistente / sterke planten P ✓ rassenkeuze bij fruitsoorten, groentenplanten, …

(meeldauw, oidium, …) • Nuttige organismen (microorganismen) P ✓ oorsprong Koppert, Biobest, …

• Biopesticide C ✓ diverse via Bayer, Belchim, …

www.info-pesticide.be   •   www.zonderisgezonder.be   •   callcenter +32 (0) 800.62.604

ALTERNATIEVE BESTRIJDINGSMIDDELEN VAN ONGEWENSTE PLANTEN EN DIEREN IN DE TUIN
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