
  

 

stellen, kan je als teler via vier posters het hele pakket erkende gewas-

beschermingsmiddelen en biociden in een oogwenk raadplegen als 

leidraad voor je productkeuze of als praktische hulp voor het jaarlijks 

in orde stellen van je opslaglokaal van producten. 

PCS-leden ontvangen de posters per post na de hernieuwing van hun 

lidmaatschap en kunnen een digitale versie downloaden van het le-

dengedeelte van de website: pcsierteelt.be/waarschuwingssysteem. 

Als niet-lid kan je een gedrukt exemplaar van deze veelgebruikte pos-

ters bekomen op het PCS, dit zolang de voorraad strekt. Indien je lid 

wenst te worden, kan je je lidmaatschap PCS (€ 75/jaar, excl. BTW) 

activeren via pcsierteelt.be/over-pcs/lidmaatschap. 

Jaarlijks wordt aan de hand van twee overzichtsposters ‘Erkende mid-
delen in de sierteelt onder bescherming’ en ‘Erkende middelen in de 
sierteelt open lucht’ een handige update gegeven van de toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen voor de sierteelt. Deze posters blijken 
voor siertelers een onmisbaar instrument bij de zoektocht naar het 
meest geschikte middel in IPM-bestrijdingsschema’s. Nieuw dit jaar is 
de extra toevoeging van een kolom ‘BIO’. Aan de hand van deze kolom 
kan je nu ook onmiddellijk zien of een middel toegelaten is in de biolo-
gische landbouw én mag toegepast worden op jouw sierteeltgewas-
sen. Lees meer… 

Nieuwe posters 'Erkende middelen in sierteelt' beschikbaar 

Jaarlijks ontvangen de leden van PCS een update van de verschillende 

overzichtsposters met erkende middelen voor de sierteelt. Via deze 

posters kunnen telers en groenvoorzieners snel het juiste gewasbe-

schermingsmiddel per ziekte of plaag of onkruid kiezen met daarbij 

info over de dosering van de middelen, de resistentiegroepen (voor 

afwisseling van producten), de MPS-Mind-scores en de nodige dop-

keuze en bufferzones (bij gebruik in open lucht). Op de posters met 

insecticiden en fungiciden is daarnaast ook info beschikbaar over de 

opname in de plant, de wijze van werking op het insect of de schim-

mel, de gevoelige insectenstadia, de neveneffecten op nuttigen, de te 

verwachten (on)zichtbare residuen op de planten,... Nieuw vanaf dit 

jaar is dat ook aangeduid is wanneer een middel gebuikt mag worden 

in de biologische landbouw. Aangezien we sinds 2019 ook een jaarlijk-

se poster van de reinigings- en ontsmettingsmiddelen ter beschikking 

‘Erkende middelen in de sierteelt onder bescherming’ 

en ‘Erkende middelen in de sierteelt open lucht’  
Marc Vissers, Liesbet Blindeman 

Figuur 1: Jaarlijks vernieuwde poster ‘Erkende middelen in de sierteelt onder bescherming’ met op de voorzijde de 

insecticiden en acariciden en op de achterzijde de fungiciden  
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