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- Investeer in een effi  ciënte spuitmachine.
- Installeer een zuiveringssysteem voor het 

restwater.
- Registreer je op www.Fyteauscan.be om de 

knelpunten op je bedrijf in kaart te brengen en 
aan te pakken.
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De tips van 
Jean-Pierre:

Correct omgaan met 
gewasbeschermingsmiddelen:

Tips van de boer, voor de boer! 
Boer Jean-Pierre

Er worden nog steeds teveel gewasbeschermingsmiddelen in het 
oppervlaktewater teruggevonden.  Heel wat producten verliezen 
hierdoor hun erkenning. “Het is echt puzzelen om een gepast en 
effi  ciënt spuitschema op te stellen met de producten die we nog 
ter beschikking hebben. Vooral met de onkruidbestrijding komen 
we in de problemen.” aldus Jean-Pierre.

Water is een primaire grondstof en moet dus beschermd 
worden. Jean-Pierre er zich van bewust dat puntvervuiling 
de belangrijkste oorzaak is van de verontreiniging van het 
oppervlaktewater. Hij investeerde in een speciaal ingerichte 
vul- en spoelplaats en sindsdien wordt het spoel- en restwater 
opgevangen in een buff ertank. Ook al spoel je in het veld, dan 
nog is zo’n installatie op het erf nuttig om je spuitmachine 
grondig te kunnen reinigen en worden restvloeistoff en 
opgevangen. Het afvalwater wordt daarna in een volledig 
gesloten systeem verwerkt met een Phytobac-systeem. 
De micro-organismen in het substraat in de bak breken de 
restanten van de gewasbeschermingsmiddelen af en het water 
verdampt door de zon en door de wind. Zo wordt het water op 
een biologische manier gezuiverd en komt er niets in het milieu 
terecht.

Jean-Pierre gebruikt al jaren driftreducerende doppen, 
maar recent stapte hij over naar een nieuwe zelfrijdende 
spuitmachine waarmee hij tot 90% driftreductie kan realiseren! 
“Dit is belangrijk voor het gebruik van bodemherbiciden 

in aardappelen, want voor de meeste middelen is er een 
verplichting om deze spuitdoppen te gebruiken als je de 
onbehandelde buff erzon naast de beek tot een minimum wil 
beperken. Een tweede voordeel is het beperken van de drift 
naar de buurtpercelen.” Ten slotte heeft deze spuitmachine ook 
een continu recirculatiesysteem, waardoor je veel beter kan 
spoelen en reinigen tussen behandelingen door. 
Jean-Pierre vindt dit dan 
ook misschien wel één van 
de systemen die verplicht 
op elke nieuwe 
spuit zou moeten 
geïnstalleerd worden.

Phytofar, de Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, nam de afgelopen weken het initiatief 
om een aantal landbouwers te bezoeken en met hen hun gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nader te bekijken. Zo ging 
Phytofar  onlangs op bezoek op het grootschalig akkerbouwbedrijf met verschillende teelten (bieten, cichorei, aardappelen, 
granen) van de familie Van Puymbrouck in Tourinnes-Saint-Lambert. Tijdens het gesprek werden we aangenaam verrast door 
tal van duurzame maatregelen die hier reeds worden toegepast. Jean-Pierre is een voortrekker van de landbouw en hij heeft 
geïnvesteerd met een duidelijke visie: Gewasbeschermingsmiddelen op het veld houden!
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