
Nationaal actie plan pesticiden (NAPAN)

Aanbevelingen voor een doordachte bestrijding
 

•	 Vóór het gebruik

-	 Ik ben zeker van de diagnose: ik ken de aanleiding en de wegens van het probleem (indien nodig vraag ik 
het advies van een expert).

-	 Ik geef de voorkeur aan mechanische of biologische methoden.

-	 Ik koop enkel het pesticide dat aan mijn situatie is aangepast in een gepaste hoeveelheid. Ik doe 
indien nodig een beroep op een gecertificeerd adviseur beschikbaar in de winkel of het callcenter 
(0800.62.604), ofwel kijk ik naar de website  

-	 Ik neem de tijd om het etiket te lezen en te begrijpen (indien nodig vraag ik het advies en de aanwijzingen 
van een expert).

-	 Ik zorg voor een gepast toepassingsmedium dat goed is afgesteld en in goede staat van werking verkeert.

•	 Tijdens het gebruik

-	 Ik gebruik de dosis die op het etiket wordt aanbevolen, niet méér.

-	 Naast het verbod aangeduid op het etiket, pas ik geen gewasbeschermingsmiddelen toe langs waterlopen 
en ook niet op alle oppervlakken (klinkers, grind, enz.) die ermee verbonden zijn, onder meer door riolen.

-	 Ik neem de veiligheid in acht : ik draag gepaste kledij en handschoenen of de aanbevolen 
beschermingsuitrusting. Ik rook, drink of eet niet tijdens het gebruik van de pesticiden.

-	 Ik sproei enkel wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn : niet te warm, niet te droog, niet te veel 
wind en geen dreigende regenbuien wanneer de pesticiden buiten worden gebruikt.

-	 Ik zorg ervoor geen pesticiden te gebruiken in het bijzijn van andere personen, in het bijzonder kinderen.

•	 Na het gebruik

-	 Ik was zorgvuldig mijn handen en reinig de beschermingsuitrusting, vooral de handschoenen.

-	 Ik respecteer de wachttijd die op het etiket is vermeld. Ik let op kinderen en huisdieren. In de moestuin 
eerbiedig ik de wachttijd voor de oogst.

-	 Ik zorg ervoor de behandelde oppervlakken te reinigen of kamers te verluchten wanneer de pesticiden 
binnen werden gebruikt.

-	 Ik bewaar de pesticiden in hun originele verpakking in een droog, verlucht lokaal, en beschermd tegen de 
hitte en de vorst, ver van voedingswaren en buiten het bereik van kinderen.

-	 Ik breng de niet-gebruikte resten van de producten en de lege verpakkingen naar het containerpark of naar 
een inzamelpunt voor gevaarlijk chemisch afval. Ik gooi ze niet in de vuilnisbak of in de riool!

•	 En uiteraard

-	 Ik hou het nummer van het Antigifcentrum bij de hand: 070/245.245

-	 Ik hou het noodnummer bij de hand: 112



Nationaal actie plan pesticiden (NAPAN)

ALTERNATIEVE BESTRIJDINGSMIDDELEN VAN 
ONGEWENSTE PLANTEN EN DIEREN IN DE TUIN 

Doelorganismen Bestrijdingsmiddelen Preventieve(P) 
of curatieve (C) 

methode

Beschikbaar 
in de winkel

ONGEWENSTE 
PLANTEN
(paardenbloemen,
distels, …)

•	 Bodembedekking 
-	 Organisch strooisel /mulch P ¨

-	Minerale mulch P ¨

-	 Zeilen en doeken P ¨

-	 Bodembedekkers P ¨
•	 Alternatieve onkruidverdelging
-	 Thermisch (stomen, hete lucht, …) C ¨
-	Manueel gereedschap  

(schoffel, hak, …)
C ¨

-	Mechanisch gereedschap  
(borstels, eg, …)

C ¨

•	 Conventionele onkruidverdelging
-	 Biopesticide C o

INSECTEN EN
MIJTACHTIGEN
(bladluizen,
rupsen, …)

-	 Vallen (lijm, feromonen, …) P en C ¨

-	 Gaas / netten P ¨
-	 Nuttige organismen (insecten, mijten, 

nematoden, micro-organismen, …)
P en C ¨

-	 Biopesticide C o
KNAAGDIEREN EN
KLEINE GRAVENDE
DIEREN
(woelmuizen,
mollen, …)

-	 Beschermingsgaas P ¨

-	Mechanische vallen P en C ¨

-	 Geurbollen P ¨

-	 Toestel dat trillingen of ultrasone tonen 
produceert

P en C ¨

NAAKTSLAKKEN -	 Vallen C ¨

-	 Slakkenwerende barrières / substraat P en C ¨

-	 Nuttige organismen (nematoden) C ¨

-	 Biopesticide C o
ZIEKTES
(meeldauw,
oidium, …)

-	 Resistente / sterke planten P ¨
-	 Nuttige organismen (micro-

organismen)
P ¨

-	 Biopesticide C o


