
Ik gebruik gewasbeschermingsmiddelen op een correcte manier, omdat

 ik een proper en geordend spuitlokaal heb
 ik goed mijn spuittoestel onderhoud
 ik steeds eerst VOORAF het etiket lees
 ik steeds handschoenen draag bij het aanmaken van de spuitvloeistof
 ik naast de goed gespoelde lege verpakkingen ook de doppen en 

 verzegelingen apart meegeef met AgriRecover
 ik alert ben tijdens het vullen van de spuittank en vermijd om te morsen
 ik geen grachtkanten of bermen spuit en de verplichte 1m teeltvrije zone en de aanbevolen buff erzones 

op het etiket respecteer
 ik de extra voorzorgsmaatregelen vermeld op het etiket (vb. aanbevelingen voor bijen) ook strikt toepas
 ik de verplichte minimaal 50% driftreducerende doppen gebruik, dit met een aangepaste snelheid, een 

correcte druk en juiste spuitboomhoogte
 ik de spuittank 3x spoel en de verdunde spuitoverschotten altijd over het behandelde perceel versneld 

verspuit
 ik mijn spuittoestel reinig op het veld of op een onverhard terrein op voldoende afstand van het 

oppervlaktewater of op een vul- en spoelplaats met opvang van het reinigingswater op het bedrijf

Correct spuiten, problemen uitsluiten ! (WEEK 6)
DE GOUDEN REGELS VOOR EEN CORRECTE BESPUITING
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Correct spuiten is 
problemen uitsluiten


