PESTICIDEN
IN JE HUIS
OF TUIN?

Praktische tips voor een
mens- en milieuvriendelijke
aanpak

VOORWOORD
Ongewenste gasten in je huis of tuin?
Wat versta jij onder ‘onkruid’? Vinden te veel slakken de weg naar je groentetuin?
Houden muggen je in de zomer wakker?
Om dergelijke kleine, maar soms vervelende ongemakken aan te pakken, grijpen
veel mensen al te vaak naar pesticiden.
Pesticiden zijn producten die levende organismen doden en omvatten bij voorbeeld
fungiciden, die schimmels bestrijden, insecticiden, die insecten doden, en herbiciden,
die planten doden.
Pesticiden omvatten zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden.
Gewasbeschermingsmiddelen dienen om planten te beschermen tegen schadelijke
organismen.
In alle andere gevallen (ontsmetting, mos op het dak, wespen, …) spreekt men van
biociden.
Zonder alle effecten te kennen, bestrijden ze er ongewenste organismen mee. Maar
deze pesticiden kunnen je gezondheid en het milieu schade toebrengen. Daarom
gelden er strenge regels bij onder meer het op de markt brengen, maar ook tijdens
het gebruik van deze producten.
Sinds 2005 ontwikkelt de Federale overheid een reductieprogramma van pesticiden
om de risico’s verbonden aan het gebruik ervan te beperken of het gebruik van
dergelijke middelen te verbieden. Het federale programma wordt sinds 2013 met de
gewestelijke programma’s gecoördineerd in het NAPAN, het Nationaal Actie Plan.
Sinds 2015 verkopen tuincentra slechts nog gewasbeschermingsmiddelen voor
amateurs. Deze producten zijn veiliger omdat ze minder geconcentreerd zijn, beschikbaar in kleine hoeveelheden en voorzien van een begrijpelijker etiket. Ze zijn
uitgerust met veiligheidsstoppen en hun gebruik is verenigbaar met de standaarduitrusting van de amateur-tuinman.
In het huishouden mag het gebruik van pesticiden niet onderschat worden. Toch
bestaan voor de meeste producten alternatieve efficiënte huis-, tuin- en keukenmiddeltjes. Om het grote publiek te sensibiliseren, bundelden de Federaal Overheden
ministers van Leefmilieu en Volksgezondheid enkele van deze alternatieve oplossingen in deze gids.
Aan de hand van tien fiches krijg je concrete tips om het systematisch
gebruik van pesticiden in je huis of tuin te vermijden. Vaak kan je met enkele
voorzorgsmaatregelen en eenvoudige middeltjes het ongemak dat deze ongewenste
gasten in je huis of tuin veroorzaken, beperken.

Algemene raadgevingen

Praktische fiches

Grasvelden
Spontane vegetatie
Slakken
Bladluizen
Mieren
Wespen
Vliegen
Muggen
Kleine knaagdieren
Hygiëne in de keuken

Voorzorgsmaatregelen

Bij aankoop
Bij gebruik
Bij opslag
Bij verwijdering

ALGEMENE
RAADGEVINGEN
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Beter voorkomen dan genezen! Om te vermijden dat een klein ongemak een
groot probleem wordt, is er niets beter dan de hinder te voorkomen of aan te
pakken zodra het de kop opsteekt.

Met PREVENTIEVE oplossingen bescherm je je gezondheid en je omgeving beter.
Deze gids biedt een reeks algemene raadgevingen die doeltreffend zijn om de
meeste ongemakken te voorkomen, zowel in huis als in de tuin.
Een aantal fiches geven specifieke praktische oplossingen voor bepaalde
problemen en zijn een aanvulling op de algemene raadgevingen.

Alles begint bij…
Een goede basishygiëne voorkomt het opduiken van hinder zoals schimmel,
vliegen, wespen, kakkerlakken en dergelijke. Een aantal kleine handelingen, die
het hele gezin kan aanleren, kunnen je leefomgeving ervan vrijwaren.
Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de hygiëne van de vloeren,
maar ook van de werktafels of alle andere oppervlakken die in aanraking komen
met voedsel.
Door een aantal elementaire voorzorgsmaatregelen na te leven, kan je
vermijden dat er insecten, knaagdieren, enz. opduiken of zich verspreiden in je
woning of de omgeving ervan:

•
•

•
•
•

Een vuilnisbak die hermetisch afgesloten kan worden, voorkomt dat afval
dieren aantrekt.
Verpakkingen die bestemd zijn voor recyclage bevatten nog etensresten
die ongewenste organismen kunnen aantrekken. Je kan deze verpakkingen
afspoelen en een andere vuilnisbak gebruiken die hermetisch afgesloten kan
worden.

Laat geen voedsel achter in de open lucht, of het nu gaat om maaltijden of
etensresten; de dieren worden erdoor aangetrokken. Zorg er voor dat het
voedsel is afgedekt zolang het op tafel staat.
Word je toch met een ongemak geconfronteerd, stel je dan de vraag
of het wel zo erg is. Misschien valt het best mee en is een grondige
schoonmaakbeurt voldoende om de hinder weg te werken. Als het
probleem reëel is, zijn er alternatieve middelen die een oplossing kunnen
bieden.
Als teruggrijpen naar pesticiden onvermijdelijk lijkt, bestaan er
voorzorgsmaatregelen, zowel wat betreft de aankoop als het gebruik, het
opbergen en het verwijderen van deze producten.

GRASVELDEN
Het grasveld is een ‘vaste waarde’ in onze tuinen. Voor sommigen moet
het er kort geschoren, altijd groen, en vrij van mos of ‘onkruid’ bij liggen.
Het grasveld bevat echter vele soorten bloemen en zaden en voorziet in
beschutting voor de fauna. Daarom is het zeer waardevol voor talrijke
insecten en planten en bijgevolg een echt reservoir voor de biodiversiteit.
Gras kan ook een alternatief zijn voor de gebruikelijke verharde
oppervlakten zoals tuinpaden, opritten, …

Grasveld
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•

•
•
•
•

Het is mogelijk het gebruik van onkruid- en mosverdelgers te vermijden in
gazons door deze regelmatig te onderhouden, maar ook door ze gedeeltelijk
of helemaal te vervangen door een bloemenweide. Met een bloemenmengsel
op maat van de omgeving en uw wensen, creëert u een
onderhoudsvriendelijke bloemenweide vrij van mos en
rijk aan nuttige dieren. Er zijn bv bloemenmengsels op de
markt die gericht de ontwikkeling van nuttige insecten,
zoals bestuivers en plaagbestrijders, in de tuin bevorderen.
Vraag raad aan specialisten ter zake.
Als het nodig is te herzaaien, kies dan een gazon of een
mengeling van graszaden die geschikt is voor de situatie (soort ondergrond,
vochtigheid, …) en voor het beoogde gebruik (speelterrein, siergazon, …).
Schaduwrijke oppervlakken die met mos zijn bedekt zijn weinig geschikt om
een gazon aan te leggen. Een aangepaste bekalking en een goed beluchte grond
verminderen altijd de mosvorming.
In elk geval moet u de groei van niet gewenste planten bedwingen door
ze met de hand uit te trekken of gaat u ontmossen en beluchten met een
verticuteermachine.
De aanleg/bemesting en het maaien verschillen volgens de gekozen inrichting:

Gazon
Verbeter de grond (organische
meststof, bodemverbeteraar, kalk)
volgens de behoefte, die best aan
de hand van een analyse wordt
bepaald. Dat verbetert de weerstand van het gazon en vermindert
mosvorming.
Maai het gazon slechts bij matige
temperatuur, op 4 tot 8 cm lengte,
met een goed geslepen maaimachine zodat er een laagje gemaaid
gras blijft liggen.

Bloemenweide
Laat een bloemenweide ongemoeid. De flora die zich in stand
houdt zegt alles over de staat van
de grond. Zo kan je op zoek gaan
naar plantensoorten die aan uw
grond zijn aangepast.
Maai niet voor de bloei. Maai na
de bloei hoogstens twee keer. Zo
bevordert u de overwintering van
de planten. Maaien in winter kan
helpen gras te onderdrukken.
Verwijder vooral het gemaaide
gras.
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Je kan het gebruik van herbiciden en anti-mos vermijden

Wil je toch herbiciden gebruiken?

•
•
•
•
•

Lees goed het etiket!
Kies dan bij voorkeur voor producten met de minste effecten op de
gezondheid en het milieu. Vraag raad aan experten.
Behandel niet waar het herbicide kan wegspoelen naar riolen of grachten
(hellende terreinen, nabije randen, …) of vlakbij oppervlaktewater (vijvers,
rivieren, …).
Bij gevaar voor regen moet het gebruik van producten worden vermeden.
Neerslag bevordert immers de hierboven vermelde bewegingen en zorgt dat
de producten worden uitgespoeld naar de ondergrondse waterlagen.
Respecteer de wachttijd voor herbetreding : laat kinderen of dieren niet toe op
het behandelde gazon gedurende de volledige tijdsduur op het etiket.

SPONTANE
VEGETATIE
Onder ‘onkruid’ vallen alle planten die groeien waar wij dit niet wensen.
De term ‘onkruid’ is vaak1 niet geschikt gelet op de eigenschappen die
deze planten soms hebben. Wilde kruiden kunnen immers erg nuttig zijn
voor de biodiversiteit in je tuin omdat ze insecten, vogels enz. aantrekken.
Daarnaast kunnen ze tevens een medische, culinaire of esthetische rol
hebben. Geef ze daarom ook een plekje in je tuin.

1.

Echter, soms moeten onkruiden wel verwijderd worden, vb. bij
soorten die huidirritaties en brandwonden (zoals berenklauw)
of allergieën veroorzaken. Ook moeten soms invasieve soorten
beheerst worden en kunnen sommige planten toxisch zijn voor
paarden.
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Spontane vegetatie

Je kan de groei van spontane vegetatie beperken
tot bepaalde plaatsen in je tuin

•
•
•
•
•

Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige planten of
bodembedekkende struiken. In de moestuin kan je buiten de
groeiperiodes een groenbemester zaaien, je tuincentrum kan
je hierbij adviseren.
Om te verhinderen dat de zaden van de ongewenste planten
zich verspreiden, kan je de éénjarigen verwijderen voordat de
bloemen verschijnen of op het ogenblik dat ze in bloei komen.
Door folie te gebruiken verkrijg je een hogere
bodemtemperatuur. Hierdoor zal een groot deel van de
zaden ontkiemen. Daarna kan je ze gemakkelijk verwijderen en je groenten
zaaien.
Strooi een mulch uit (compost, houtsnippers, …) met een dikte van enkele
centimeters.
Kleine oppervlakten wied je het best manueel. Grote, harde oppervlakten
kan je proper houden door grondig en regelmatig te borstelen of door een
onkruidbrander te gebruiken.

Wil je toch herbiciden gebruiken?

•
•
•
•
•

Lees goed het etiket!
Kies dan bij voorkeur voor producten met de minste effecten op de
gezondheid en het milieu. Vraag raad aan experten.
Het is verboden om ze te gebruiken op publiek toegankelijke terreinen.
Vermijd de behandeling van ‘harde’ oppervlakten (garageoprit, terras, …)
of doorlaatbare oppervlakten (grind), zeker bij regenweer. Het product
zal ofwel makkelijk meegevoerd worden naar de riolering ofwel snel
‘wegspoelen’ naar de waterhoudende grondlagen. Toepassing is verboden
nabij oppervlaktewater (rivieren, vijvers, grachten, ...).
Kies voor een lokale behandeling en sproei enkel daar waar de vegetatie je
stoort.

SLAKKEN
Slakken zijn weekdieren die leven van planten. Er komen heel wat
verschillende soorten voor in België, maar drie van hen, hieronder
geïllustreerd, kan je regelmatig in de tuin en vooral in de moestuin
aantreffen.
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De volwassen tijgerslak eet slakken en helpt u zo bij de bestrijding ervan.

Rode wegslak

Tijgerslak

Zwarte wegslak

Gevlekte akkerslak

Een invasie van slakken kan je voorkomen

•
•
•
•
•
•

Richt je tuin diervriendelijk in; egels, amfibieën en vogels eten immers graag.
Plaats een vijver, of schuilplaatsen voor egels.
Lok slakken met zelfgemaakte vallen of speciale vallen uit de handel en ruim
ze regelmatig op.
In tuincentra worden nematoden, parasieten van slakken, verkocht.
Planten in de moestuin zijn bijzonder kwetsbaar wanneer ze jong en mals
zijn. Door de bodem te bedekken met zwarte folie wordt die versneld
opgewarmd en ontkiemen en groeien de planten sneller.
Je kan de zaden of jonge uitgeplante plantjes ook bedekken met zeer droog
materiaal zoals zaagsel of houtassen.
Vorm een fysische barrière met scherp materiaal (lava, schaafsel,
cacaodoppen*, gebroken eierschalen, ...) om het aanslaan te versnellen en
het oprukken van de slakken te vertragen (vooral bij droog weer).

Wil je toch specifieke producten gebruiken?

•
•
•
•

Lees goed het etiket!
Kies dan bij voorkeur voor producten met de minste effecten op de
gezondheid en het milieu. Vraag raad aan experten.
Bewaar ze zeker buiten het bereik van kinderen en huisdieren die door de
kleurige korrels kunnen worden aangetrokken; de inname ervan kan leiden
tot vergiftiging.
Geef de voorkeur aan ijzerfosfaat-houdende producten gezien deze minder
schadelijk zijn voor het milieu en niet-doelsoorten.

* giftig voor honden

BLADLUIZEN

© Mélanie Beuf

© Mélanie
Beuf
© Andrey
Shupilo

Er bestaan in Europa bijna 800 verschillende soorten bladluizen.
Deze bontgekleurde insecten leven in kolonies en zuigen het sap van
vele soorten planten op. Ze scheiden een suikerachtige vloeistof af
(honingdauw) waarop andere insecten (vooral mieren) verlekkerd zijn.
Een 100-tal soorten bladluizen verzwakken de planten, veroorzaken
misvormingen en kunnen zelfs ziekten overbrengen.

Bladluizen

Bladluizen kan je voorkomen

•

•
•
•

© Evgeny Parushin

Bescherm en help de natuurlijke
vijanden van de bladluis. De larve van
een lieveheersbeestje eet bv. 50 tot 100
bladluizen per dag. Ook andere insecten
zoals sluipwespen, zweefvliegen (een
soort vlieg die wat op een kleine wesp
lijkt), larven van de galmug en van de
gaasvlieg helpen tegen bladluizen. Door
de activiteit van deze nuttige insecten verdwijnen
bladluizen in de meeste gevallen weer snel. Natuurlijke vijanden kan je
ook in tuincentra kopen.
In de herfst knip je de door bladluizen aangetaste plantendelen het
best af. Zo kunnen er minder eieren op jonge takken overwinteren.
Naast natuurlijke vijanden helpen ook andere middeltjes om
bladluizen te bestrijden. Plantenaftreksels zoals van netels of
heermoes zijn aloude traditionele recepten die nog steeds hun
waarde hebben.
Afspuiten met water kan ook helpen.

Wil je toch insecticiden gebruiken?

•
•
•
•
•

Lees goed het etiket!
Kies dan bij voorkeur voor producten met de minste effecten op de
gezondheid en het milieu. Vraag raad aan experten.
Wees voorzichtig (zie voorzochtmaatregelen aan het einde van de
brochure), want fout gebruik van insecticiden kan ernstige gevolgen
hebben voor de natuurlijke vijanden van de bladluis. En zonder die
natuurlijke vijanden loop je het risico dat de bladluizen weliger tieren
dan ooit.
Insecticiden kunnen schadelijk zijn voor bestuivers zoals bijen. Volg de
gebruiksaanwijzingen en spuit niet op bloeiende planten.
Kamerplanten zet je beter eerst buiten voor je ze met insecticiden
behandelt. Het gebruik van insecticiden binnenshuis is trouwens
steeds te vermijden.

MIEREN
Mieren spelen een belangrijke ecologische rol in de natuur door de grond
te verluchten of afval en resten van dode dieren op te ruimen. Net zoals
alle levende wezens maken mieren deel uit van complexe voedselketens.
Ze vormen op die manier het keuzemenu voor bepaalde dieren zoals
spechten.
Er bestaan tientallen soorten mieren in ons land.
Ze worden vaak als een last beschouwd wanneer ze in te grote getalen in
onze tuinen, groentetuinen en onder onze terrassen aanwezig zijn. In huis
zijn ze nog minder graag gezien.
Mieren worden aangetrokken door de aanwezigheid van voedsel. In
de tuin bevinden ze zich vaak in de buurt van kolonies bladluizen die
honingdauw produceren waar de mieren dol op zijn.
Mieren kunnen evenwel ook gunstig zijn als predatoren van ongewenste
insecten, zoals mijten of larven van vlooien en vliegen.

Mieren

Je kan voorkomen dat mieren zich verspreiden

•
•
•
•

Reinig regelmatig de plaats waar je het bord van de kat of de hond
zet.
Sluit kieren en spleten (ev. met siliconenmastiek) zodat mieren niet
binnen kunnen geraken.
Gebruik goede natuurlijke afweermiddelen (azijn, lavendel, marjolein,
verse basilicumbladeren, notenbladeren,
koffiebezinksel, schijf van een rotte
citroen, …) op plaatsen waar de mieren
komen.
Gebruik kleefband (vaseline of vet dat wordt
verkocht in tuincentra) op de stam van de
planten om ze te beschermen tegen een al te
grote aanwezigheid van mieren.
Bied mieren voedsel (suikerwater) op plekken waar zij geen overlast
bezorgen

Wil je toch insecticiden gebruiken?

•
•
•

Lees goed het etiket!
Kies dan bij voorkeur voor producten met de minste effecten op de
gezondheid en het milieu. Vraag raad aan experten.
Gebruik dan bij voorkeur lokaas in een gesloten doos op plaatsen die
ontoegankelijk gemaakt zijn voor kinderen en huisdieren.

© Dominique Toussaint

•

WESPEN
De aanwezigheid van wespen bij de woning wordt vaak beschouwd als een
bron van last. Wespen kunnen ook nuttige insecten zijn; ze eten immers
andere insecten op.
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Er is een onderscheid tussen solitaire en sociale wespen.
Het zijn niet de solitaire wespen (die trouwens zelden steken) die ons
soms het leven zuur maken, maar wel de sociale wespen die hun nesten
wel eens in of nabij het huis maken en soms erg agressief kunnen zijn.
Verwar wespen niet met zweefvliegen. Zelfs al lijken ze op wespen, het
zijn ongevaarlijke insecten. Bovendien zijn ze nuttig als natuurlijke vijanden
van de plagen in teelten, onder meer de bladluizen.

Wesp: vluchtleiding, minder grote ogen,
“rond” achterlijf, duidelijke onderbreking tussen middel- en achterlijf
(wespentaille).

Zweefvlieg: stationair vlucht, grote
ogen, afgeplat achterlijf, geen onderbreking tussen middel- en achterlijf
(geen wespentaille)

Je kan wespen in de nabijheid van je huis vermijden

•
•
•
•

Inspecteer vanaf de lente regelmatig je huis en tuin om de eerste
nesten te ontdekken. Verwar wespen niet met wilde bijen die
holletjes maken in de bodem of in kleine muurholtes nestelen.
Verpletter geen wespen: door een chemische reactie komt er een
stof vrij die andere wespen aantrekt, je vergroot dus het probleem.
Zorg dat de wespen niet aan gesuikerde voeding of drank kunnen
(door voedsel of drank weg te zetten of af te schermen, vuilnisbakken
af te sluiten, barbecueresten op te ruimen, …).
Voorzie wespenvallen op de meest geschikte plaatsen.

Wespenval met een
suikeroplossing.

Moeten er toch nesten verwijderd worden?
Dan is het sterk aangeraden om een beroep te doen op professionele
hulp (brandweer of gespecialiseerde firma). Wespen verdedigen immers
hun nest en als je ze stoort, kunnen ze massaal aanvallen.

VLIEGEN
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Er bestaan heel wat verschillende soorten vliegen, de meest voorkomende
is de kleine huisvlieg.
Vliegen tref je vaak aan in de omgeving van huisafval en de uitwerpselen
van dieren. Ze leggen hun eieren op vochtige plaatsen en de larven
of maden voeden zich met organische stoffen in ontbinding. Bepaalde
soorten vliegen zoals de huisvlieg kunnen menselijke voeding besmetten
en zo bijdragen aan de verspreiding van ziektes (voedselvergiftigingen in
het algemeen).

Kaasvlieg

Paardenvlieg

Huisvlieg

Je kan overlast door vliegen voorkomen

•
•
•
•
•
•

Plaats een hor of gordijn tegen vliegen in deur- en raamopeningen.
Plaats je compostbak of –hoop niet al te dicht bij het huis.
Gebruik goede natuurlijke afweermiddelen zoals bv. lavendel,
marjolein, notenbladeren.
Eenvoudig, niet duur en efficiënt: koop een vliegenmepper.
Je kan ook vliegenvangers ophangen (met kleefstof maar zonder
insecticiden).
Er bestaan lokmiddelen op basis van spijsverteringsgist, een
vliegenstrip met optische lokwerking … Vraag raad in je tuincentrum.

Wil je toch insecticiden gebruiken?

•
•
•

Lees goed het etiket!
Kies dan bij voorkeur voor producten met de minste effecten op de
gezondheid en het milieu. Vraag raad aan experten.
Sluit de kamer goed af tijdens de behandeling, maar verlucht daarna
goed.

MUGGEN
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De gewone mug (4-6 mm) komt het vaakst voor. Er bestaan ook insecten
die lijken op muggen, maar die voor de mens totaal ongevaarlijk zijn.
De chironomussoorten en de langpootmuggen bijvoorbeeld zijn grote
insecten met lange poten (ongeveer 3 cm) die ondanks de gelijkenis geen
muggen zijn.
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Gewone mug

Chironomussoort

Langpootmug

•

•
•

Muggen hebben water nodig voor het leggen
van hun eitjes en worden dan ook aangetrokken
door stilstaand water. Vermijd dit dus in de buurt
van het huis, bijvoorbeeld in een emmer of een
gieter. Heb je een vijvertje in de tuin, plaats er
dan zoetwatervissen in, die zich voeden met
insecten. Bovendien zorgt de aanwezigheid van
amfibieën, libellen, enz. ervoor dat het aantal
muggen rond de vijver binnen de perken blijft.
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Je kan muggenplagen voorkomen

Sluit ramen en deuren af door horren te plaatsen of bescherm jezelf
of je kinderen met een muskietennet boven het bed.
Steek ’s avonds het licht pas aan als deuren en ramen dicht zijn of de
horren geplaatst zijn.

Wil je toch insecticiden gebruiken?

•
•
•
•

Lees goed het etiket!
Kies dan bij voorkeur voor producten met de minste effecten op de
gezondheid en het milieu. Vraag raad aan experten.
Als je ’s nachts een permanent verstuifsysteem gebruikt (verstuivers,
strips, …), zorg dan dat je de kamers daarna voldoende verlucht.
De beschermende crèmes, sprays of gels die je vindt bij de apotheker
bieden slechts een goede bescherming indien ze bepaalde stoffen
bevatten die een insectenwerend effect hebben (IR3535, icaridine,
citrodiol).

KLEINE
KNAAGDIEREN
Bruine ratten leven bij voorkeur op vochtige plekken zoals greppels, in
de omgeving van waterlopen en oevers, in riolen, in vochtige kelders, …
Het is vooral de aanwezigheid van voedsel dat hen in contact brengt met
mensen.
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Muizen en zwarte ratten leven meer in een droge omgeving, zoals op
zolders. Aangezien ratten ziektekiemen kunnen overbrengen, het huis
beschadigen en geurhinder en voedselverliezen veroorzaken, moeten ze
echter bestreden worden.

Muis
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Zwarte ratten

Bruine ratten

Het opduiken van knaagdieren kan je vermijden

•
•
•
•
•

Sluit ondergrondse toegangen en keldergaten af met een rooster.
Zorg ervoor dat knaagdieren niet aan water kunnen raken door
lekkende kranen of volle gieters te vermijden.
Zorg ervoor dat voedsel buiten hun bereik staat.
Om jonge plantjes te
beschermen, kan je fijn
kippengaas wikkelen rond de
wortels vóór je ze plant.
In plaats van een klassieke
muizenval te zetten in je kelder
kan je een lifetrap plaatsen.
Daarmee kan je muizen levend
© Vincent Van Bol
vangen en ze daarna, ver genoeg van je woning, weer vrijlaten.

Wil je toch rodenticiden (pesticiden tegen knaagdieren)
gebruiken?

•
•
•
•

Lees goed het etiket!
Kies dan bij voorkeur voor producten met de minste effecten op de
gezondheid en het milieu. Vraag raad aan experten.
Vermijd toepassing in de nabijheid van kinderen, huisdieren en
voedsel.
Respecteer de dosis en de gebruiksvoorwaarden vermeld op het
etiket.

HYGIËNE IN
DE KEUKEN
Om de voedselveiligheid te waarborgen en tegelijk de komst van
ongewenste dieren te verhinderen, is het belangrijk om optimale
hygiënische omstandigheden in de keuken te handhaven zonder gebruik
van ontsmettingsmiddelen. Als er voldoende frequent gereinigd wordt, is
het gebruik van ontsmettingsmiddelen niet nodig.
Nette vloeren, werktafels, kookplaten, wasbakken en elektrische
toestellen (koffiezetmachines, broodroosters, ovens, koelkasten, …) zijn
van groot belang. Om een invasie te voorkomen van muizen, insecten
zoals vliegen, wespen, mieren, kakkerlakken, … en om schimmels en
bacteriën te weren die een voedselvergiftiging en maag-darmklachten
kunnen veroorzaken.

Enkele vuistregels om de keuken schoon te houden

•

Regelmatig sponsjes, vaatdoeken en dergelijke wassen en vervangen.
Telkens na gebruik de snijplank, het tafelkleed, enz reinigen.
Elektrische toestellen, zoals de koelkast en de afzuigkap, dienen
regelmatig te worden schoongemaakt: ga erover met een spons
doordrenkt met een ander milieuvriendelijk reinigingsproduct, daarna
uitspoelen en droog af met een propere
doek.
Je handen komen in contact met alles wat je
aanraakt. Denk eraan dat je ze vaak genoeg
wast met zeep. Gewone zeep volstaat,
antibacteriële middelen zijn niet nodig.
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•
•
•

Wil je toch ontsmettingsmiddelen gebruiken?

•
•
•
•

Lees goed het etiket!
Kies dan bij voorkeur voor producten met de minste effecten op de
gezondheid en het milieu. Vraag raad aan experten.
Bij gebruik van ontsmettingsmiddelen dient u de dosis en de
gebruiksvoorwaarden vermeld op het etiket te respecteren. Vermijd
ook blootstelling van kinderen en bewaar de producten buiten hun
bereik.
Indien u bleekwater moet gebruiken om te ontsmetten, meng het dan
nooit met andere onderhoudsproducten want hierdoor kunnen er
giftige gassen vrijkomen.

VOORZORGSMAATREGELEN
Sommige problemen (bijv. houtrot, wespen) vereisen een professionele
aanpak die uiteindelijk efficiënter en veiliger is voor de gezondheid en het
milieu.
Als je denkt niet zonder pesticiden te kunnen, let dan in ieder geval op de
volgende voorzorgsmaatregelen.

Bij aankoop

•
•
•
•

Voor elk schadelijk organisme is er een specifiek product.
Beroepsmensen zijn er om je met raad en daad bij te staan.
U kunt met uw vragen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ook terecht in een call center op het gratis nummer
0800 62 604. Het callcenter is bereikbaar van maandag tot zaterdag
van 8 tot 20u, en op zondagvoormiddag van 9 tot 13 u in de maanden
maart tot en met juni.
Koop enkel producten die je ook echt nodig hebt, in de hoeveelheden
die je nodig hebt.
Kant-en-klare producten, reeds correct gedoseerd, zijn veiliger
omdat de berekeningen van de verdunning voor problemen kunnen
zorgen.

Bij gebruik

•
•

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig. Die bevat nuttige informatie
voor een zo doeltreffend mogelijk gebruik van het product, voor het
vrijwaren van je eigen gezondheid en het milieu. Kijk ook goed op de
verpakking zelf (gevarensymbolen, risico’s en waarschuwingen).
Gebruik de producten niet in de aanwezigheid van kinderen,
huisdieren of in de buurt van voedingswaren.

•
•
•
•
•
•

Zorg, als de gebruiksaanwijzing dat
aanbeveelt, op de plaats waar je de
producten bereidt of gebruikt steeds voor
aangepaste handschoenen. Opgelet! Zorg
ervoor dat de handschoenen van nitriel of
in oleopreen zijn. Rubberen en plastieken
handschoenen of handschoen van vinyl
zijn doorlaatbaar voor pesticiden.
Bij verstuiving kan je best je voeten en je
benen bedekken: short en sandalen zijn
voor dit soort werk zeker geen geschikte
kledij.
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•

Gebruik de aanbevolen dosis bij het
bereiden en het verstuiven. Bij een
hogere dosis gaat het product niet sneller of beter werken. Bij een
lagere dosis kan de doeltreffendheid minderen en moet je misschien
achteraf nog een tweede keer spuiten.
Gebruik of bereid enkel de hoeveelheid die je werkelijk nodig hebt.
Zorg voor optimale weersomstandigheden: niet te veel wind, niet te
veel zon, geen direct gevaar op regen.
Zorg voor absorberend materiaal zoals zaagsel of zand daar waar u
het product klaarmaakt voor toepassing.
Zorg voor water en zeep zodat je na gebruik van het product je
handen kunt wassen.

Correct opslaan van gewasbeschermingsmiddelen is van kapitaal belang voor de
doeltreffendheid van deze producten en ook
voor je gezondheid en de bescherming van het
milieu:

•
•

Sla de producten op buiten het bereik van
kinderen, huisdieren en voedingswaren.
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Bij opslag

De beste plaats is een goed verluchte ruimte met een gemiddelde
temperatuur zodat de werkzaamheid van het product gegarandeerd
blijft. Vermijd ook te vochtige omstandigheden die etiketten of de
gebruiksaanwijzing onleesbaar kunnen maken.

•
•

Let erop om de gewasbeschermingsmiddelen steeds goed gesloten in
de oorspronkelijke verpakking te bewaren.
De meeste van de pesticiden kunnen in optimale omstandigheden
(vorstvrij, niet te heet) in gesloten verpakking minstens twee jaar
bewaard blijven.

Twee oplossingen bij verwijdering
Uw situatie
Je hebt pesticiden gebruikt en er
zit nog een restje in de sproeier.

•
•
•
•
•
•
•

Je hebt pesticiden gebruikt en
er zit nog veel in de sproeier.
Je hebt nog dergelijke
producten maar je gebruikt ze
niet meer.
Je hebt nog oude producten
waarvan je niet meer zeker
weet waarvoor ze dienen.
Het opgeslagen product is
bevroren.
Je hebt nog lege verpakkingen,
lege
flesjes of vervallen producten.
…

Uw oplossing
De restjes in je sproeier gebruik je
(na verdunning in water met een
volume 10 x groter dan de restjes
zelf) bij voorkeur op de reeds
behandelde plaatsen.
Breng deze afvallen naar het
containerpark.
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Gooi de producten of het pak waarin ze zitten nooit in de gootsteen, de
wc, de vuilbak of de riolen. Dat is trouwens verboden. Breng ze naar het
containerpark in je buurt. Niet-gebruikte producten, zeker als ze nog
onverdund zijn, kunnen immers ernstige gevolgen hebben voor je eigen
gezondheid en het milieu als ze niet correct worden opgeruimd.

Betekenis van de nieuwe
pictogrammen
Nieuw

Gevaar

Betekenis

Giftig

Giftige producten kunnen bij inademing,
inslikken of opname door de huid zelfs in kleine
hoeveelheden een gevaar voor de gezondheid
opleveren of tot de dood leiden.

Corrosief

Corrosieve of bijtende producten tasten bij
contact het levend weefsel aan: ze vernietigen
de huid en slijmvliezen en kunnen zeer zware
(brand)wonden veroorzaken. Soms zijn ze ook
corrosief voor metalen.

Ontvlambaar

Ontvlambare producten ontbranden gemakkelijk
in de aanwezigheid van een vlam, een
warmtebron (zoals een heet oppervlak) of een
vonk.

Oxiderend

Oxiderende producten bevatten veel zuurstof
en bevorderen zo sterk de verbranding van
ontvlambare of brandbare stoffen.

Ontplofbaar

Ontplofbare producten kunnen door een vlam,
warmte, een schok of wrijving tot ontploffing
komen. Ze kunnen ernstige verwondingen en
grote materiële schade veroorzaken.

Milieugevaarlijk

Milieugevaarlijke producten vormen op korte of
lange termijn een risico voor de fauna en flora in
het water en kunnen de ozonlaag aantasten als
ze in de natuur terechtkomen.

Irriterend /
Schadelijk

Irriterende producten veroorzaken bij direct,
langdurig of herhaald contact jeuk, roodheid van
de huid of ontstekingen. Als de dosis hoog is,
kunnen ze schadelijk zijn.

Lange termijn
gezondheidsgevaarlijk

Deze producten kunnen erg gevaarijk zijn
voor de gezondheid, organen beschadigen,
kanker veroorzaken, het genetisch materiaal
of de vruchtbaarheid en het (on)geboren kind
aantasten. Ze kunnen dodelijk zijn bij inademing.

Houder onder
druk

Deze producten zijn opgeslagen in een houder
onder druk. Het gaat bijvoorbeeld om flessen
met zuurstof, acetyleen, koolmonoxide of
kooldioxide.

Oud

In deze fiches vermelden we enkel de toegestane pesticiden die een
strenge machtigingsprocedure hebben doorlopen op het vlak van
hun doeltreffendheid en de aanvaardbaarheid van de risico’s voor de
gezondheid en het leefmilieu.
Voor meer inlichtingen:
www.fytoweb.be (voor de gewasbeschermingsmiddelen) en
www.biocide.be (voor de biociden producten)
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FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu
De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen:
www.fytoweb.be
De toelatingen van biociden:
www.biocide.be
Voor meer informatie over de biodiversiteit en de bescherming ervan:
www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be

Sites van de Gewesten:
Vlaams Gewest: www.zonderisgezonder.be
Waals Gewest: http://environnement.wallonie.be
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: www.leefmilieu.brussels
Antigifcentrum: www.antigifcentrum.be
070 245 245 (EHBO-post, gratis oproep 7 dagen op 7, dag en nacht)
02 264 96 36 (secretariaat)
medical.team@poisoncentre.be (voor niet-dringende medische vragen)
info@poisoncentre.be
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