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In principe komen er helemaal niet zoveel problemen voor in 
de tuin. 
Verreweg het grootste deel is terug te voeren op schade door 
vorst of droogte en ……. 
De hoofdreden waarom de meeste mensen niet geslaagd 
tuinieren? 
Slechts 10 % van de tuinbezitters bemest hun planten met 
enige regelmaat….   EN dan wordt de tuin “onderhoudsarm”…



Economisch:
-3,75 miljoen tuinen… geschat 180.000 ha mooi voor de biodiversiteit !!

-De GBM-markt niet groot. 
-Onkruid en algen zijn de grootste markten
-Slakken en mieren de runners up. 

Dit afhankelijk van het weer… Droog mier/nat slak.  
-Luis wordt relatief weinig bestreden. 

Onze voorlichting is ook: Niet gelijk ingrijpen wacht op de natuurlijke vijanden…
-Af en toe plaag-uitbraken… b.v. Thuja takluis, en witte vlieg in de tuin
-Moderne plagen; Buxusmot en eikenprocessierups.   
-Schimmelmiddelen worden weinig verkocht (10 -20.000 eenheden/jaar).

Dit rechtvaardigt geen aparte toelating voor de meeste registratiehouders…

De consument ziet vaak niet dat schimmels of 
vraatschade problemen duiden…



TOP 10  vragen plagen bij onze 
informatie telefoon 2017 - 2018:

1) Buxusmot 
2) Slakken
3) Mieren
4) Engerlingen
5) Emelten
6) Taxuskever
7) Luis
8) Rups algemeen
9) Meeldauw / Botrytis
10) Fruitmot.. 



Trend en tendens:
-Voorheen wilde men spuiten.  De oudere generatie nog steeds……..
-Nu, de jeugd, is meer geïnteresseerd in preventie en natuurlijke vijanden. De 
inzet van deze middelen vraagt echter nog wel een behoorlijke uitleg…..
Niettemin verdubbeld deze productgroep jaarlijks in omzet!!! 

-INTERNET!



Green deal verantwoord particulier gebruik van GBM



Beoogde resultaten
Partijen willen:
- dat particulieren voldoende geïnformeerd en gemotiveerd zijn dat ze bij 
de voorkoming en bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden de 
volgende volgorde aanhouden: eerst preventieve middelen aanwenden, 
dan het probleem bestrijden met niet-chemische methoden en technieken 
en vervolgens de oplossing zoeken in gewasbeschermingsmiddelen met 
een zo laag mogelijk risico;
- dat als particulieren kiezen voor gewasbeschermingsmiddelen dat het 
gebruik ervan zorgvuldig, verantwoord en veilig is.
- de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door 
particulieren beperken;
- dat de sector innoveert in alternatieve middelen.



Er dienen middelen ter beschikking van de particulier te blijven.
• Een algeheel verbod werkt naar onze stellige overtuiging averechts.
• Het onderzoek naar de mezensterfte onderschrijft dit. 

• Illegale middelen, zonder registratie. 
• Mensen stoppen niet als er geen geregistreerde middelen voorhanden zijn. 
• Internet, familie met een boeren bedrijf, maar ook “off label use” van 

schadelijke alternatieven komt nu al voor! BIJVOORBEELD:

BARNEVELD Aan de Deijliuslaan in de wijk De Burgt in Barneveld zijn donderdagavond op advies van de brandweer 
tijdelijk drie woningen ontruimd geweest, nadat buurbewoners klaagden over onder meer prikkende ogen en last 
van de longen. Gebruik van onverdunde formaldehyde als onkruidverdelger bleek de boosdoener.

FORMALDEHYDE 37% 20 LITER
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacterien op hoeven van 
hoefdieren. De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden 
aangehouden. Het middel niet in direct contact met dieren laten komen, met uitzondering van 
de hoeven. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Wordt gebruikt als 
desinfectiemiddel voor ruimten, pootontsmettingsbakken, laarzenbakken, maar kan ook 
worden gebruikt tegen groene aanslag op muren, terrassen, grafstenen e.d.

2015

2018 17,50/20 l.



ECOstyle pleit al jaren voor toelating van uitsluitend laag risico 
middelen voor de particulier. Op die wijze is er een pakket 
beschikbaar voor de consument hetgeen door de low risk criteria 
geen problemen zal veroorzaken… 



Deze producten zouden exclusief in een vakhandel te verkrijgen moeten zijn waar 
ook advies gegeven kan worden. Dus niet via een supermarkt of cash & carry
shop.

Verder is goede voorlichting noodzakelijk  (zie ook de mezen en de formaline).

Oude, niet meer toegelaten middelen actief inzamelen is een zeer verstandige actie. En 
Hoewel de gemeente dit zou kunnen doen ben ik ervan overtuigd dat de tuinvakhandel dit 
met plezier zal willen opzetten en uitvoeren. 



Wat speelt er in de tuin?

Behalve de (klein) kinderen hopeljik ook een 
(kleine) schat aan biodiversiteit (180.000 ha…) 






