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Gedragscode met betrekking tot het
gebruik van pesticiden op
volkstuinenpark Slotenkouter.












De reglementering van de stad Gent (in casu het verbod op het gebruik van pesticiden) is van
toepassing op openbare terreinen van de stad Gent . Toegepast op de volkstuinen betreft dit de
toegangswegen en de gezamenlijke infrastructuur.
Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op het volkstuintje zelf dat uitsluitend door de
tuinder wordt beheerd en kan worden gelijkgesteld met het terrein dat eigendom is van een
particulier.
Echter, het reglement van inwendige orde van het volkstuinenpark Slotenkouter bepaalt in Art.
10 dat onkruidverdelgers niet zijn toegestaan. Alle onkruid moet mechanisch of manueel gewied
worden zeker voor het in het zaad komt.
Een volkstuinder mag bijgevolg enkel gebruik maken van insecticiden en fungiciden voor
amateurgebruik (herkenbaar aan een G in het erkenningsnummer) en uiteraard moeten de
voorwaarden op het etiket nageleefd worden. Dit is bepaald door de federale overheidsdienst
“Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu” in een verordening
gepubliceerd
Wij bevelen aan om ook alternatieve gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken zoals
o gaas voor het beschermen tegen tripsen, mineervliegen, witte vliegen, bladluizen,
koolvliegen, wortelvliegen en rupsen.
o Slakkenvallen op basis van een zoete lokstof
o Andere milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen
Op de volkstuinen wordt een gamma van biologische en de meer traditionele manieren van
tuinieren beoefend. Een wederzijds respect tussen de diverse beoefenaars is vereist.

Voor nadere informatie en advies – contacteer de pesticidenreductie coördinator in het bestuur;
Dhr Pierre Vispoel (tuintje 32) - 0475 44 01 67 - pierre.vispoel@gmail.com

Vereenvoudigde schematische voorstelling

Pesticiden

:
chemisch-synthetische producten die dienen om bepaalde
insecten, planten of andere ongewenste organismen te
doden. Ze worden onder meer gebruikt in de land- en
tuinbouw.

Gewasbeschermingsmiddele
n tegen ziektes, in de
landbouw meestal
schimmels. Fungiciden
genoemd.
Enkel producten met
vermelding van de letter G
in het erkenningsnummer
zijn toegelaten;

Bestrijdingsmiddelen
tegen insecten en larven,
respectievelijk ook
insecticiden en
larviciden genoemd
Enkel producten met
vermelding van de letter
G in het
erkenningsnummer zijn
toegelaten.
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Onkruidverdelgers,
herbiciden genoemd.
Het reglement van
inwendige orde van het
volkstuinenpark
Slotenkouter bepaalt in
Art. 10 dat
onkruidverdelgers niet
zijn toegestaan.
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Graag ook aandacht voor onderstaand artikel (te lezen in samenhang met de hierboven
geciteerde gedragscode mbt het gebruik van pesticiden op de volkstuinen)

Advieslijst Natuurlijk Tuinieren
Deze lijst bevat de minst milieubelastende bestrijdingsmiddelen, hun werkzame stoffen
en de aanbevolen want minst milieubelastende meststoffen. De lijst wil richtinggevend
zijn voor particuliere tuinliefhebbers.
Voorkomen is beter dan bestrijden
Chemische bestrijdingsmiddelen verontreinigen grond- en oppervlaktewater en zijn
gevaarlijk voor mens en dier. Tuinliefhebbers met hart voor de natuur en zorg voor het
milieu gebruiken geen of desnoods zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Het beste is
om preventieve gewasbescherming toe te passen door bijvoorbeeld:
- organische mest in plaats van kunstmest
- ruime plantafstand
- doordacht water geven
- ruime vruchtwisseling
- gekeurd zaai- en pootgoed
- combinatieteelt
- insectengaas
- voorzien van insectenhotel, vogelkastjes, egel schuilplaatsen …
A. Welke bestrijdingsmiddelen kunnen tuiniers desgewenst inzetten?
Een volkstuinder mag enkel gebruik maken van insecticiden en fungiciden voor
amateurgebruik (herkenbaar aan een G in het erkenningsnummer) en het is uitermate
belangrijk dat de middelen strikt volgens de gebruiksvoorschriften toegepast worden.

B. Welke meststoffen kunnen tuiniers desgewenst inzetten?
Kunstmest gaat niet samen met natuurlijk tuinieren. Het verstandige alternatief is
organische of biologische meststoffen. Deze lijst geeft een indicatie welke meststoffen in
het kader van het natuurlijk tuinieren verkocht of ingezet kunnen worden. Deze lijst is
een richtlijn en heeft niet de pretentie om volledig en uitputtend te zijn, daarvoor is het
aanbod van kunst- en organische mest gewoon veel te groot.
Wat kan wél gebruikt worden:
Organische mest als rundermest, paardenmest etc.

Gedroogde koemest, koemestkorrels, bloedbeendermeelkorrels
Culterrakorrels
En verder ook:
Compost – al dan niet van eigen tuin

Stoffen voor bijbemesting:
Bloedmeel en Hoornmeel (stikstof)
Natuurfosfaat en beendermeel (fosfaat)
Vinasse (kalium)
Kieseriet (magnesium)

Gesteentemelen als toevoeging aan mest en compost
Zoals Basaltmeel, Bentoniet, Edasil, Lavameel.

Kalkmeststoffen
Zoals Dolomiet, Dolokal, bd-Mearl, schuimaarde en zeewierkalk

Tenslotte
Van diverse firma’s de biologische enkelvoudige of meervoudige mestproducten. Dat
biologische of organische moet dan wel uitdrukkelijk op de verpakking staan.

Voorbeelden van wat u veel beter niet kunt inzetten:
NPK-korrels (bijv. 12-10-18)
(Tripple)Superfosfaat
Kalkemon(salpeter)
Kalisalpeter
Kalksalpeter
Ammoniumsalpeter

Chilisalpeter
Thomasslakkenmeel
Thomaskali
Kali 40 (60)
Kopersulfaat
Bitterzout
Patentkali

