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Ter attentie van mijn buren-landbouwers

Geachte heer, mevrouw,
Ik ben uw collega-landbouwer en bewerk een perceel naast het uwe.
Graag wil ik u informeren dat ik ervoor gekozen heb om mijn landbouwtechnieken te richten op
natuurlijke landbouw en een pesticiden-vrij systeem.
Om de afwezigheid van synthetische, chemische producten te garanderen, heb ik dus de
voorkeur gegeven aan biologische landbouw.
In deze context, alvast bedankt voor het nemen van de nodige maatregelen om te voorkomen
dat er een overdaad aan chemische producten ontstaat.
Ik sta te uwer beschikking om onze percelen te bezoeken en om hun respectievelijke grenzen te
bepalen.
Voor meer informatie, kan u enkele referenties terugvinden op de achterkant.
Met vriendelijke groeten,
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REFERENTIES
1. GOOD AGRICULTURAL PRACTICES
Het gebruik van pesticiden is in de eerste plaats een kwestie van het toepassen van goede
landbouwpraktijken:
 Meteorologische context
 Context van het perceel
 Geschikte gereedschappen, uitrusting, aanpassingen en technieken
In het algemeen, de goede fytosanitaire praktijk beveelt aan om 1 meter bufferzone in acht te
nemen, met betrekking tot de grenzen van het behandelde perceel.
2. KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 FEBRUARI 1994
Artikel 59 van het Koninklijk besluit betreffende het bewaren, het op de markt brengen en
het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik: « Bij het gebruik van
een bestrijdingsmiddel voor landbouwkundig gebruik neemt de gebruiker de nodige
maatregelen om te vermijden dat nadeel wordt berokkend aan de gezondheid van de mens en
van nuttige dieren en dat schade wordt toegebracht aan naburige teelten en in het algemeen
aan het milieu... »
Dit punt kan gecontroleerd worden door de bevoegde overheidsinstanties, namelijk het FAVV
of politie- en controledienst, naargelang het geval.
3. GOEDKEURINGSBESLUITEN INZAKE BESTRIJDINGSMIDDELEN
De goedkeuringsbesluiten voor bestrijdingsmiddelen voorzien voor bepaalde gevallen
maatregelen die door de gebruiker in acht moeten worden genomen om de verspreiding van
sproeinevel te beperken, vooral om het oppervlaktewater te beschermen. Gedetailleerde
informatie is beschikbaar voor het publiek op de federale fytoweb site.
http://www.fytoweb.fgov.be/
4. BIOLOGISCHE LANDBOUW
INAGRO BIOCEL
Onderzoek & Advies in
land-en tuinbouw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
info@inagro.be
www.velt.be

Certisys
Controleorgaan voor
biologische landbouw
Koningin Maria
Hendrikaplein 5-6
9000 Gent
info@certisys.eu
www.certisys.eu

BioForumVlaanderen
Sectororganisatie
biolandbouw
Regine Beerplein 1 bus E305,
2018 Antwerpen
info@bioforumvl.be
www.bioforumvlaanderen.be

Boerenbond
Landbouworganisatiein
Vlaanderen
Diestsevest 40, 3000 Leuven
info@boerenbond.be
www.boerenbond.be

