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Voorkomen van bodemwater 
verontreiniging 

 • Lege verpakkingen 

• Puntvervuiling 

• Afspoeling 

• Drift 

• Bufferzones  

• Erkende middelen 
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• Jaarlijkse ophaling door  

• Bussen, doppen, verpakkingen 
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Lege verpakkingen  



 
 

• Jaarlijkse ophaling door  

• Bussen, doppen, verpakkingen 

• Orde in het fytolokaal! 
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Lege verpakkingen  



 
 

Puntvervuiling 

Probleem 

Oorzaak  

Gevolg 

Oplossing 
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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  

• Oppervlaktewater = grondwater 
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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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Drinkwaternorm max 0.1µg/l 
 

– Morsen 10 ml van product met 50% a.s. = 5 g a.s.    100km 

– Verzegeling: 2ml van product met 50% a.s. = 1g a.s. 

• 1 bus = 2 ha  1g a.s.   20 km 

• 5 bussen= 10 ha  5g a.s.   100 km 
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Vervuiling waterloop  
1m breed/0.5m diep 

(0.1µg/l) 
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http://www.fyteauscan.be/
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Drift  
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Drift  
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Doppenkeuze 50% -75%-90% 
driftreducerend 

bufferzones 

Rijsnelheid 8km/h of 
12km/h? 

Druk  2 -4 bar ? 
Afhankelijk van 
dop en volume 

Spuittechniek Luchtondersteuning 
Wingssprayer 

  



Drift  
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Drift  
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Drift  
• 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  

• Oppervlaktewater = grondwater 
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Wijzigingen op spuittoestel 

• Anti drupsysteem is verplicht 

 

 

• 50% driftreducerende doppen zijn verplicht 
vanaf 1/4/17 
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Bijscholing fytolicentie akkerbouw                
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Drift  
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Actualiteiten in de fyto 

• Linuron verdwijnt 

• Glyfosaat enkel nog toegelaten met de 
‘tallowine-free’ versie 

• Isoproturon in granen  

• Gebruik van TBA (terbutylazine)  

• Aanpassing ‘begrip bufferzone’ 

 

 

Bijscholing fytolicentie akkerbouw                
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Bijscholing fytolicentie akkerbouw                
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www.fytoweb.be 
 



Bijscholing fytolicentie akkerbouw                
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Onkruidbestrijding wintergranen   

Bijscholing fytolicentie akkerbouw                
Vandeweyer T. 
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TBA in 2017  

• Bij gebruik van TBA op percelen gelegen langs 
waterorganen is men verplicht een met gras-
begroeide-buffer van 20m aan te leggen. 

• Ongeacht grootte van het perceel, droogstaande 
beek 

• Alternatieven zijn beschikbaar. 

Bijscholing fytolicentie akkerbouw                
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TBA in 2017  

Bijscholing fytolicentie akkerbouw                
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Bufferzone 

• Aanpassing afhankelijk van de gebruikte 
techniek 

• Vermelding op etiket is niet meer volgens 
klassieke techniek 

• Verplichting voor minimum 50% 
driftreducerende doppen 

Bijscholing fytolicentie akkerbouw                
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Bijscholing fytolicentie akkerbouw                
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• Randen van het veld 
• Bepaalde gewasbeschermingsmiddelen hebben nadelige effecten op niet tot de 

doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten (NTA) en niet-doelwitplanten 
(NTP) die zich buiten het behandelde veld bevinden. 

• Voor deze producten is het gebruik van driftreducerende doppen voorgeschreven 
om de drift zoveel als nodig te beperken. 

• Deze driftreducerende doppen moeten worden gebruikt op alle randen van het 
veld, dit in tegenstelling tot de driftreducerende maatregelen voor de bescherming 
van waterorganismen (doppen + bufferzone) die alleen langs oppervlaktewater 
moeten worden toegepast.  

• Op de etiketten van de betrokken producten zal de overeenkomstige bufferzone 
voor waterorganismen worden vermeld die moet worden aangehouden met 
gebruikmaking van dezelfde driftreducerende doppen als voor de bescherming van 
niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten en niet doelwitplanten. 

• Zoals reeds het geval was, staat het de gebruiker vrij om deze bufferzone aan te 
passen aan de gebruikte spuitdoppen, zolang de minimale voorgeschreven 
driftreductie maar wordt gehaald. 

• Meer informatie is beschikbaar in het nieuws van 04/09/2015: Introductie van 
driftreducerende maatregelen voor niet tot de doelsoorten behorende 
geleedpotigen/insecten en niet doelwitplanten. 

 

 

http://fytoweb.be/nl/nieuws/introductie-van-driftreducerende-maatregelen-voor-niet-tot-de-doelsoorten-behorende
http://fytoweb.be/nl/nieuws/introductie-van-driftreducerende-maatregelen-voor-niet-tot-de-doelsoorten-behorende
http://fytoweb.be/nl/nieuws/introductie-van-driftreducerende-maatregelen-voor-niet-tot-de-doelsoorten-behorende
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