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VOLG OOK EEN AANTAL BASISREGELS

1.

2.
Draag chemisch
bestendige
handschoenen en
bescherm jezelf als je
het product gebruikt!
→ HANDSCHOENEN
MET HET
PICTOGRAM
‘CHEMISCH
BESTENDIG’

GOOI PESTICIDEN
NOOIT IN DE VUILNISBAK
EN GIET ZE NOOIT IN
DE RIOLERING OF HET
TOILET!

3.

Spuit het product niet
in aanwezigheid van
andere mensen en
hou je kinderen
en dieren een tijdje
weg van het stuk dat
je net behandeld hebt!

4.

Spuit het product
nooit op plekken die
verbonden zijn met
de riolering
(trottoir, terras, ...) of
dicht bij waterlopen
of vijvers!

5.
Niet toepassen op
of dicht bij planten
in bloei, om bijen
en vlinders te
bechermen!

Aarzel niet om je vragen te stellen aan
een medewerker die gespecialiseerd is
in gewasbescherming, of bel gratis het
callcenter op 0800.62.604

Breng lege
verpakkingen en
productresten naar
het recylagepark!

TUINIEREN ZONDER PESTICIDEN,
HET KAN!
Problemen met onkruid?
PADEN
(GRIND, DOLOMIET,...)

→ Mos en jonge

scheuten: hark of
schoffel regelmatig

→ Tegen dieper

ingewortelde planten:
snij ze af of verwijder
ze, met de hand of met
aangepast gereedschap

GROENE AANSLAG,
MOS EN ONKRUID OP
HET TERRAS

→ Veeg regelmatig

met een harde bezem
of voegenborstel

→ Hogedrukreiniger

(behalve op broze
oppervlakken en hout)

→ Voegenkrabber, om
onkruid uit voegen te
verwijderen

GAZON

→ Hou je gras gezond
→ Maai niet lager dan
5 cm hoogte

→ Verticuteer het

gazon regelmatig om
mos te bestrijden

→ Snij de dieper

ingewortelde planten
af of verwijder ze, met
de hand of met behulp
van gereedschap

ADVIES NODIG? In de meeste winkels is minstens één medewerker opgeleid op het gebied van plantenbescherming.
Stel dus gerust je vragen of bel het callcenter op het gratis nummer 0800.62.604.
Meer informatie ook op www.zonderisgezonder.be

TUINIEREN ZONDER PESTICIDEN,
HET KAN!
Problemen met insecten of slakken?
TEGEN SCHADELIJKE
INSECTEN

→ Insectennetten voor

gewassen die gevoelig zijn
voor aantasting (kolen, wortelen,
uien, prei,...)

→ Biobestrijding door het

uitzetten van larven van lieveheersbeestjes, gaasvliegen,
zweefvliegen,...

→ Gekleurde lijmplaatvallen in
serres

TEGEN NAAKTSLAKKEN
EN HUISJESSLAKKEN

→ Fysieke barrières
→ Bierval (verdund) buiten de
moestuin

→ Aaltjes (biobestrijdingsoganismen)

→ Slakken rapen vanonder een

plank, een gronddoek of een
stuk vochtig karton en ze vervolgens met de hand verwijderen

ADVIES NODIG? In de meeste winkels is minstens één medewerker opgeleid op het gebied van plantenbescherming.
Stel dus gerust je vragen of bel het callcenter op het gratis nummer 0800.62.604.
Meer informatie ook op www.zonderisgezonder.be

TUINIEREN ZONDER PESTICIDEN,
HET KAN!
Problemen met ziektes?
TEGEN
ZIEKTES

→ Plant resistente variëteiten, aangepast aan

de omgeving : zonnige of schaduwrijke plek?
Droge of natte grond? Vruchtbare grond of niet ?

→ Roteer de gewassen : kweek eenzelfde

gewas nooit twee jaar na elkaar op dezelfde
plaats

→ Vernietig de aangetaste delen en zorg

ervoor dat je na elke plant het snijgereedschap
ontsmet

→ Voorkom bij het gieten dat de bladeren nat

worden

ADVIES NODIG? In de meeste winkels is minstens één medewerker opgeleid op het gebied van plantenbescherming.
Stel dus gerust je vragen of bel het callcenter op het gratis nummer 0800.62.604.
Meer informatie ook op www.zonderisgezonder.be

