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Actueel rond GARDENFYTO
Tuinfyto is de laatste periode bijna elke dag in het nieuws.

Verkopers en consumenten gaan twijfelen : wat mag,  en wat niet?
Hierbij enige stand van zaken, u aangeboden als onderdeel van onze totaalservice.

4 mei 2017

Inzake tuinfyto-producten :

En speciaal voor Wallonië en het Brussels Gewest :

• Pychlorex garden : was recentelijk geblokkeerd voor de verkoop en het gebruik. 
Nu terug toegelaten, de schorsing is opgeheven. De beperkingen inzake teelten blijven van kracht.

• Glyfosaten met tallowamine mogen nog opgebruikt worden tot 22-02-2018. Verkoop niet meer toegelaten.  
Vb. Glyfatex, Panic garden, …

• Glyfosaten zonder tallowamine : deze producten blijven tot nader order toegelaten, voor verkoop en gebruik,  
tot 31-12-2018.  Europa moet nog opnieuw beslissen voor daarna.  
Enkele merknamen : alle Round up’s,  Panic Free garden, Resolva, alle Netosol’s, KB Weedol Plus Spray, KB Weedol Ultra, 
Total Net Easy, Total Net Ultra, … 
Weet ook dat KB Weedol Plus Spray nog altijd een bodemherbicide bevat, dat voor kleine zones een zeer goede nawerking 
geeft, en minstens toegelaten blijft tot 31-12-2018. Voor sommige toepassingen rest daarnaast enkel nog Butisan Garden 
die nawerking geeft.

• Okapi garden : bij ons uitgeput, verkoop toegelaten tot 30-09-2017, gebruik tot 30-09-2018.

• Cavron Garden is nog toegelaten tot 31-10-2017. Er wordt geen verlenging verwacht.

• Stekpoeders Speedone en Rootone : alleen het gebruik is nog slechts toegelaten tot 30 juni 2017.

• Biologische oplossingen, met producten en materialen, ook daar zijn wij koploper met een superbreed groothandelsaan-
bod. Het beste overzicht vind je via onze website. Meerdere soorten feromonen houden wij trouwens in voorraad met 
frigobewaring. Doe mee, en word ook specialist dankzij onze begeleiding.  
Zie deze link : http://www.groenservicehooghe.be/producten.php?pg=5&zt=5002. 
Brandend actueel zijn de feromonen voor de buxusmot, en de bijhorende lijmvallen en feromoonvallen.

• Binnen een verstandig onkruidbeheer horen thans ook de materialen :  
diverse kwaliteiten onkruiddoek zijn onmisbaar in moderne tuinen, ons breed assortiment dekt alle behoeften.

• Onkruidbranders (op gas en elektrisch) kunnen een handig hulpmiddel zijn, ondermeer in dolomiet, en op plaatsen waar 
steenlevermossen hardnekkig worden. 
Zie onze website onder http://www.groenservicehooghe.be/producten.php?s=onkruidbra&m=en.

• Voor diezelfde steenlevermossen kom je logisch terecht bij Mogeton Garden. Maar uit de praktijk kennen wij ook de 
nevenwerkingen van meerdere andere producten. Info op aanvraag.

• De periode van bladluizen, engerlingen, spint, kippenbloedluis, …  komt er aan.  
Voor natuurlijke vijanden organiseren wij de verkoop en verzending van de merken Presto Bio, Edialux, DCM Naturapy, 
Naturen, Ecostyle. Vanaf eind mei tot eind augustus proberen wij een mini-voorraad aan te houden, ondermeer van de 
nematoden tegen engerlingen. Zo streven wij naar een nog vlotter bevoorrading van het tuincentrum, de tuinaanlegger, 
de eindgebruiker en groendiensten, dikwijls in combinatie met andere goederen.

• In Wallonië : alles wat glyfosaat bevat, mag vanaf 1 juni 2017 enkel nog gebruikt worden door licentiehouders in het kader 
van een landbouwactiviteit, van natuurbehoud of van bestrijding van invasieve exotische planten  
(bvb. japanse duizendknoop).

• In het Brusselse Gewest : daar mag alles wat glyfosaat bevat niet meer gebruikt worden, kopen en verkopen zijn wel nog 
toegelaten. Zijn daar eveneens verboden om te gebruiken, uit voorzorg voor de bijenproblematiek : voor professionelen 
bvb. Actara, Confidor, Gazelle, Biscaya, Calypso, Merit Turf … en in de tuinsector For-Insect, Multisect, Roseclear, …   
Biociden met dezelfde actieve stoffen worden officieel  ook afgeraden.
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