Op het etiket staat onder andere te lezen wat de
voornaamste gevaren zijn waaraan u blootgesteld
kan worden wanneer u het product gebruikt. Die
worden weergegeven met “gevaarsymbolen”.

Bezoek onze websites. U vindt er alles
wat u moet weten over de etiketten van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Weet u waar ze voor staan?
Doe de test!

www.fytoweb.be
www.biocide.be
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Vragen over wat er allemaal op
het etiket staat?
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De nieuwe gevaarsymbolen:
test uw kennis

C

D

Irriterend/Schadelijk
Oxiderend
Ontvlambaar
Milieugevaarlijk

antigifcentrum
Website:
www.antigifcentrum.be

In samenwerking met:

Oplossingen: A-2, B-4, C-3, D-1
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Voor uw
eigen
veiligheid

Uit respect
voor het milieu
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Federaal
reductieplan voor
pesticiden (FRPP)
Eurostation blok 2
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
Tel: 02/524 97 97
Fax: 02/524 72 99
E-mail:
fytoweb@gezondheid.belgie.be

V.U. : Decoster Christiaan, Pictor Horta plein 40 Bus 10 - 1060 Brussel
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(De oplossingen staan onderaan de pagina)

Om te
besparen

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (om
planten te beschermen) of biociden (voor ander gebruik)
is één van de doeltreffende oplossingen waarvoor u kan
kiezen om de ongewenste gasten te bestrijden.
Deze producten moeten echter op de juiste manier worden
gebruikt.

Lees het etiket!
Dit is van essentieel belang om uw veiligheid en die van
uw kinderen en uw huisdieren niet in gevaar te brengen.
Het is ook goed voor het milieu en uw planten. Door ze op
een verkeerde manier te behandelen zou u meer kwaad
dan goed kunnen doen…
U kan ook onnodige uitgaven vermijden door de
aanwijzingen op het etiket nauwkeurig te volgen.
En vergeet vooral niet om de gebruiksaanwijzing en
de brochures bij te houden zolang u het product thuis
bewaart.
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Kies het juiste product, gebruik het
op de juiste manier en in alle veiligheid en beperk tegelijkertijd de
impact op het milieu...
De juiste reflex:
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Op het etiket staat belangrijke
informatie voor uw veiligheid en
die van uw dierbaren. Er staat
bijvoorbeeld op of het noodzakelijk
is om handschoenen te dragen.
U vindt er ook een gedetailleerde
gebruiksaanwijzing, waarin uitgelegd
wordt:
•
wanneer en hoe het product
correct gebruikt moet worden;
•
wanneer mensen en huisdieren
opnieuw, zonder gevaar voor hun
gezondheid, de behandelde zone
kunnen betreden;
•
in het geval van gewasbeschermingsmiddelen: wat de aanbevolen termijn is die gerespecteerd
moet worden voordat behandeld
fruit en behandelde groenten
geoogst mogen worden.
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Dit is ook een gunstige tijd voor de ontwikkeling van
ziektes en ongedierte in de tuin. Vaak is het dan ook nodig
om uw planten te beschermen tegen onkruid, bladluizen,
slakken enz.

Uzelf en uw omgeving beschermen…
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Zodra de lente in het land is en het mooi weer wordt, kan u
te maken krijgen met een paar ongewenste gasten in huis.
Muggen, vliegen, wespen of andere insecten kunnen uw
comfort of uw gezondheid verstoren.

Het etiket lezen betekent:

Het etiket verschaft informatie die erg
nuttig is om de impact op het milieu
van de behandeling te beperken:
•
respecteer
de
vereiste
minimumafstand ten opzichte
van waterlopen;
•

•

6 belangrijke tips bij het kiezen en
gebruiken van een gewasbeschermingsmiddel of een biocide
$$ Stel vast wat het probleem is. Aarzel niet om contact

op te nemen met beroepsmensen of callcenter (tel:
0800 62 604).

$$ Kies het juiste product. Op het etiket staat waar het

product voor bedoeld is, op welke teelten of tegen
welke schadelijke dieren het gebruikt mag worden
enz.

$$ Let op de aanwijzingen en waarschuwingen op het

… Meer respect tonen voor het milieu

etiket. Daarin wordt uitgelegd welke veiligheidsregels
u moet volgen bij het gebruik van dat product.

$$ Gebruik het product op de juiste manier. Gebruik
© Cathy Yeulet

De juiste reflex:
Lees eerst het etiket

vermijd de behandeling van «harde» oppervlakten
(garageopritten, terrassen, ...) om te vermijden dat het
product in het water (rivieren, vijvers, bronnen,…), in de
goot of in de riolering terecht komt;
gebruik geen sproeiproducten bij sterke wind. Op het
etiket staat hoe u de lege verpakkingen en eventuele
productoverschotten na gebruik kan opruimen, en hoe
u uw gebruiksmateriaal kan reinigen. Op die manier
beschermt u tegelijkertijd de natuur en uw gezondheid.

Besparen...
Door het etiket vóór uw aankoop te lezen kan u onmiddellijk het
juiste product kiezen voor uw probleem en daardoor onnodige
uitgaven vermijden. De gebruiksaanwijzing vertelt u bovendien
in welke hoeveelheid u het product nodig hebt.

enkel de dosis die op het etiket wordt aanbevolen.
“Meer” wil niet zeggen “beter”, integendeel. Ook
onderdosering moet worden vermeden: hierdoor kan
een product minder doeltreffend zijn, waardoor een
tweede behandeling nodig is of een ander product
gekocht wordt zonder dat dit werkelijk nodig was.

$$ Bewaar het product buiten het bereik van kinderen
en huisdieren, en sluit het product goed af.

$$ Bewaar

het product altijd in zijn originele
verpakking. Het is zeer gevaarlijk om dit soort
producten over te gieten in verpakkingen die
gewoonlijk voor drank of voeding worden gebruikt.
Een kind zou zich kunnen vergissen en er misschien
van willen proeven. Als u de originele verpakking
weggooit, gooit u tegelijkertijd informatie weg die
belangrijk en nuttig is bij noodgevallen. Op het etiket
staat hoe u moet reageren bij een ongeval en welke
gegevens u aan uw arts of aan het Antigifcentrum
(waarvan het telefoonnummer ook op het etiket staat:
070/245 245) moet doorgeven.

