
PUNTVERVUILING 

Daar is wat aan te doen! 
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Puntvervuiling 

 Probleem 

 Te hoge waardes in het oppervlakte water van 
actieve stoffen (a.s.) 
Met als gevolg: 

 een slecht milieu voor waterdieren 

 acute giftigheid 

 chronische giftigheid 

 Chronische giftigheid heeft nadelige gevolgen voor 
iedereen! 

Wordt gemeten en hiervoor zijn drempelwaarden 
ingesteld 
uitgedrukt in µg en ng  
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 Probleem  

Ook terug te vinden in drinkwater 

 Norm is 0.1µg/l (0.5µg/l voor totaal van alle a.s.) 

 Bij te hoge waarden een hogere kostprijs om te 

zuiveren. 

 Soms niet meer te verwijderen! 

drinkwaterschaarste 
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 Oorzaak? 

 Fouten bij het vullen van het spuittoestel 

Overlopen van het spuittoestel 

Onzorgvuldig gebruik van fytoproducten 

 Spoelen en reiniging van het spuittoestel 

 Afspoeling naar riolering 

 Verpakking van fytoproducten laten rondslingeren 
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 Schade aan het milieu 

 Strengere regels (bufferzone, fytolicentie) 

 Steeds minder producten en a.s. 

 Slecht imago van spuitmiddellengebruik  
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 Zorgvuldig vullen van spuittoestellen 

 Via fustreiniger aan zijkant van toestel 

 Bij handsproeiers dmv de vulzeef 

De originele verpakking  
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 Lege verpakkingen uitspoelen en vernevelen 

over grotere oppervlakte (voorkeur reeds 

behandelde oppervlakte) 

 Lege verpakking naar ophaalpunt doen  

(KGA op containerpark of AgriRecover) 
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 Bereken je benodigde hoeveelheid spuitmiddel 

op voorhand 

 

 Lees het etiket alvorens de stoffen te 

gebruiken voor bufferzones en 

toepassingstijdstip (www.fytoweb.be) 
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 Beperk afspoeling  

 Anti erosiemaatregelen 

 Spuit enkel op de planten en niet elders 
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 Reinig je toestel op geen dichte ondergrond  

tenzij via een systeem met fytobak 

 

 


