10 PRIORITAIRE TIPS…

SCHIL FRUIT EN GROENTEN OF SPOEL EN SCHROB
ZE AF
èè

Voeg een beetje azijn en/of bicarbonaat toe aan uw
spoelwater voor een optimale reiniging!

Pesticiden zijn gevaarlijk voor de gezondheid en voor het
leefmilieu. Gelukkig kunnen we gemakkelijk zonder!

5.

KIES UW PLANTEN ZORGVULDIG

6.

STIMULEER HET NATUURLIJKE EVENWICHT

èè

Geef de voorkeur aan lokale, inheemse en harde
planten.

èè

Gebruik natuurlijke meststoffen zoals zelfgemaakte
compost.

èè

Zorg voor de juiste hoeveelheid licht, water en de
juiste grondsoort (geldt ook voor kamerplanten!).

èè

Bevorder de biodiversiteit (insecten, vogels…) met
nestkastjes, stapels dood hout…

TIJDENS HET GEBRUIK

VERWIJDEREN

8.

10.

A/ Vermijd het gebruik van pesticiden

DRAAG STEEDS AANGEPASTE HANDSCHOENEN
EN VOLG DE INSTRUCTIES OP HET ETIKET (DOSIS/
GEBRUIKSFREQUENTIE)

VERWIJDER PESTICIDEN ALS GEVAARLIJK
CHEMISCH AFVAL, INCLUSIEF DE LEGE
VERPAKKINGEN

èè

Gebruik het product niet in de buurt van waterlopen
en doordringbare bodems verbonden met het riool.

èè

Breng ze naar een containerpark of naar een
vrachtwagen van Proxy Chimik.

èè

Hou kinderen en dieren weg van behandelde plaatsen
(zolang als vermeld op het etiket)!

èè

Giet het overschot van het product nooit in het
toilet, de gootsteen of het riool, en gooi de lege
verpakkingen nooit in de vuilnisbak.

IN HUIS
1.

VOORKOM EEN INVASIE VAN INSECTEN EN
ONGEDIERTE
èè

Verwijder afval tijdig en bewaar de vuilniszakken in
goed afgesloten vuilnisbakken.

èè

Gebruik mechanische bestrijdingsmiddelen
(vliegenstrip, hor…) in plaats van chemische
(spuitbussen, sprays, verstuivers, mierenlokdozen…).

B/ Indien u toch pesticiden gebruikt, wees
voorzichtig!

BUITEN (BALKON, KOER, TERRAS, TUIN)
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2.

MAAK GEREGELD SCHOON, VOORAL DE KEUKEN
EN DE BADKAMER
èè

Geef de voorkeur aan grootmoeders trucjes
(bicarbonaat, azijn, bruine zeep, poetssteen…) of aan
milieuvriendelijke onderhoudsproducten.

èè

Vermijd het gebruik van vochtige doekjes en
agressieve ontsmettingsmiddelen (zoals bleekwater).

BEHANDEL ONKRUID OP NATUURLIJKE WIJZE
èè

Laat spontane plantengroei toe… of verwijder hem
manueel.

èè

Borstel stoep en terras af; schoffel bloemperken en
bedek ze met stro.

7.

• 3% van het Brusselse drinkwater wordt
WIST U DIT?
gewonnen in het Ter Kamerenbos: pesticiden zijn verboden in het hele waterwinningsgebied om de
waterkwaliteit te beschermen!
• De larve van het lieveheersbeestje is een onbetwistbare
bondgenoot van de tuinier: ze kan tot 150 bladluizen per dag
verorberen!
• 55% van de Belgen heeft sporen van glyfosaat in zijn urine,
een onkruidverdelger die door de Wereldgezondheidsorganisatie
geklasseerd is als vermoedelijk kankerverwekkend.
• Bleekwater wordt regelmatig gebruikt en zou het risico op
het ontwikkelen van nko- en ademhalingsziekten bij kinderen
verhogen.

GEEF DE VOORKEUR AAN PRODUCTEN MET DE
VERMELDING ‘BIO’ OF ‘ECOLOGISCH’

STOCKAGE
9.

BEWAAR HET PRODUCT OP EEN GESCHIKTE EN
VEILIGE PLAATS

èè

Lees het etiket aandachtig en vraag raad aan een
gespecialiseerd verkoper.

èè

èè

Koop de producten en de hoeveelheden die u nodig
heeft (leg geen voorraad aan!).

Beschut tegen vorst, warmte en vocht en buiten het
bereik van kinderen.

èè

Goed afgesloten, in de oorspronkelijke verpakking, en
ver van voeding of geneesmiddelen.

+
Meer info en tips?
Bestel onze gratis publicaties:
• “Een natuurlijke en gezellige tuin: 100 tips
om het milieu te respecteren en de biodiversiteit te bevorderen”
• “Biodiversiteit in Brussel. Een buitenkans!”
• “De biodiversiteit beschermen: 10 tips”
Of surf naar:
www.leefmilieu.brussels/pesticiden
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