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Deskundigheid voor het uitvoeren van
gewasbescherming
Wanneer het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gebeurt door een derde,
loonsproeier dan moet deze het diploma hebben van erkend gebruiker.
Voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op het eigen bedrijf moet de
landbouwer kunnen aantonen dat hij over voldoende kennis beschikt.
Dit kan via:
 Het diploma van erkend gebruiker,
 Een certificaat of diploma bv. van landbouwonderwijs,
 Het aantonen van 5 jaar ervaring.
Een landbouwer mag zelf geen gewasbeschermingsmiddelen van klasse A toedienen bij
een derde zonder dat hij erkend gebruiker is voor de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid. Voor toediening van gevaarlijke producten (vermeld in bijlage 10 van KB
van 28/02/1994, o.a. aldicarb) moet de landbouwer of loonwerker het diploma hebben van
speciaal erkend gebruiker van de FOD Volksgezondheid.

Opslag gevaarlijke stoffen:
1.
2.
3.
4.

Sla gewasbeschermingsmiddelen altijd gescheiden op van schoonmaakmiddelen.
Sla bestrijdingsmiddelen op volgens de eisen vermeld in de huidige IKKB Standaard.
Sluit verpakkingen na gebruik af.
Bewaar beschermende kleding niet in de gewasbeschermingsmiddelenopslag.

Gebruik gevaarlijke stoffen:
1. Meng alleen chemicaliën die hiervoor geschikt zijn.
2. Draag beschermende kleding bij het werken met agressieve stoffen (onder ander
oogbescherming).
3. Gebruik de op de verpakking vermelde concentraties.
4. Zorg ervoor dat stromend water in de buurt is in geval van een ongeval.
5. Bij gebruik van apparatuur wordt deze nadien leeg en schoon gemaakt om menging
van chemicaliën te voorkomen.
6. Wees op de hoogte van het telefoonnummer van de dichtstbijzijnde huisarts ingeval
van een ongeval.
7. Maak beschermende kleding direct na gebruik schoon.
8. Bereken en stem het gebruik van chemicaliën en gewasbeschermingsmiddelen vooraf
af op het gebruik en de te behandelen oppervlakte zodat niet meer dan de
noodzakelijke hoeveelheden worden gebruikt.
Hiermee verklaren ondergetekenden (bedrijfsleider en/of derden die gewasbescherming
uitvoeren) dat de bovengenoemde regels gelden voor het werken met
gewasbeschermingsmiddelen op het bedrijf.
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