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Herbiciden voor tuinen

19 juli 2017

Vanaf vandaag verandert heel wat.
De beslissing van de Vlaamse Overheid over glyfosaten verscheen gisteren in het Staatsblad, en wordt vandaag van toepassing.
Onkruidproblemen zullen blijven bestaan. Elke tuinbezitter zal dus blijven zoeken naar oplossingen.

En die zijn er : hierbij een overzicht met relevante bedenkingen. Op onze website zie je ook alles in beeld.

Onkruiden voorkomen door hulpmiddelen ...

Onkruiden wieden ...

Onkruiden branden ...

Onkruiden chemisch bestrijden ...

Onkruiden plaatselijk bestrijden ...

... is het streefdoel. Tuindoeken, schorsen, lava, kokoschips, en andere bodembedekkers : ons brede assortiment hierin is het 
bewijs dat wij en vele klanten dit als een waardige oplossing zien, voor uitgelezen omstandigheden.

Hier gaat het meestal om handwerk met diverse modellen van schoffels, zelfs de aspergesteker is zeer geschikt.
Gezond, dat wel, maar het moet doenbaar blijven voor alle leeftijden, en het is geen oplossing voor grotere oppervlakten of op 
stenige ondergrond zoals dolomiet en kiezel. Ook wielschoffels beschikbaar voor tussen rijen, en speciaal handgereedschap en 
borstels voor  tussen voegen. Onkruiden met penwortel kan je een voor een uittrekken met de onkruidtrekker van BSI of 
Gardena.

Toestellen met vuur (elektrisch of op gas), of met heet water (de kookpot, of het grote toestel zoals openbare diensten soms 
gebruiken). Bij het gebruik zijn er voorzorgen nodig, voor gebruiker en omgeving, de gevaren zijn gekend.  

Met alle spuittoestellen voor particulieren kan je lokaal en gericht enkel  naar de aanwezige onkruiden mikken, eventueel ook met 
afschermkap. We hebben bovendien ook de aanstip-herbicidestick ‘Wonderweeder ‘ met terugslagklep. 
En voor grotere oppervlakten is er de LansVPro, bedoeld voor ultralaag spuitvolume (10 à 25 l/ha) en voor rijentoepassing.

Veel producten blijven bestaan, en glyfosaat is nu een specialleke.

• Alle producten voor in gazon, tegen netels, … blijven onveranderd bruikbaar.

• Van de bodemherbiciden voor particulieren rest enkel nog Butisan Garden, en KB Weedol Spray RTU 
 (opgelet, dit laatste bevat tevens glyfosaat, zie verder).

• En wat nu met producten die glyfosaat bevatten : dit zijn alle Roundup-varianten, Panic Free, Total Net Easy en -Super,  
 Resolva, Netosol’s, KB Weedol Spray RTU, KB Weedol Ultra’s,  …

 Al deze gardenproducten mogen nog door iedereen vrij gekocht en verkocht worden, mits de verkoper hiertoe een  
 licentie heeft. Maar het gebruik ervan is wel aan banden gelegd.

 Na vroegere beperkingen in het Waalse Gewest en het Brussels Gewest, mogen glyfosaten sinds vandaag 19 juli 2017 ook in 
 Vlaanderen niet meer gebruikt worden door particulieren. Elkeen kan deze tuinverpakkingen dus nog aankopen, en bvb. laten spuiten
 door zijn tuinaanlegger. 
 Nu kennen ze België tot in het Europees Parlement : ook daar weten ze dat de glyfosaat-situatie hier totaal absurd is.
 De actieve stof glyfosaat blijft vandaag toegelaten door Europa en door onze federale overheidsdienst (FOD) tot 31-12-2018.
 Toch blijft de druk groot, en is er binnen Europa een nieuw vergaderingske gepland hierover op woensdag 26 juli 2017.
 Politici moeten keuzes maken, en laten zich leiden door ofwel wetenschappers ofwel door onderliggende doelstellingen die door 
 de media breed gesteund worden. Heel spijtig dat ook partijpolitiek en zelfs verkiezingen in bvb. Duitsland of Frankrijk hierop invloed  
 hebben. 

 Samengevat : kopen en verkopen mag, maar particulieren mogen niet zelf gebruiken.

• Tegen steenlevermossen kom je logisch terecht bij Mogeton Garden. Maar uit de praktijk kennen wij ook de zeer goede  
 nevenwerkingen van meerdere andere producten. Info op aanvraag.
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• Andere producten voor tuin-totaal-onkruidbestrijding, zonder nawerking :

   Op basis van azijnzuur : Cito Global en Cito RTU Global herbicide, Naturen onkruidweg.

   Op basis van pelargonzuur en maleïnehydrazide : Ultima

   Op basis van pelargonzuur : Flitser

   Op basis van de vetzuren octaanzuur en decaanzuur : Herbi Control

• Of zoekt de particulier een uitweg waar er geen is?

   Azijn : deze ‘basisstof‘ is toegelaten als fungicide en bactericide, maar niet als herbicide.

   Bleekwater : niet toegelaten als herbicide, ook onverantwoord, wegens bodemverontreiniging met chloor.

   Zoutproducten : onverantwoord voor  bodemvruchtbaarheid en de grondwaterbezoedeling.

   Ook de combinatie (internet!) van azijnzuur, zout en zeep verbergt veel gevaren.

   De ganse tuin omvormen naar een ‘eetbare tuin’.

   Evolueren naar bouwverdichting met dorpstuinen waar ‘the community’ alle onkruid manueel onder

       controle houdt.

En ook dit is zeer belangrijk : 
Welke methode je ook gebruikt, het is enkel als je er steeds vroeg bij bent, dat je nieuwe zaadvorming voorkomt. 
Vanaf juli is dit des te meer van belang, omdat onkruiden dan ook zonder lengtegroei naar zaadvorming overgaan.

Onze conclusie :

Elk product of alternatief heeft voor- en nadelen. Tuinbezitters kunnen zich best in speciaalzaken laten 
begeleiden, voor een juiste keuze in elke situatie, en voor een correct gebruik van fyto waar dit de beste 
optie is.

Als groothandel volgen wij voor u alles op.
Maak gebruik van onze service als fyto- en groenjobpartner.


