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Informatiefiche van de maatregel  

0371_12 - Pesticiden - waarschuwingssystemen 

Onderwerp Ontwikkeling van een gratis inrichting voor het geven van waarschuwingen per type 
gewas.  
De toepassing van de maatregelen van het Waalse pesticidenreductieprogramma moet 
het mogelijk maken om geleidelijk aan een duurzaam gebruik van fytofarmaceutische 
producten (FFP) te bereiken en in het bijzonder, om de doelstellingen voor 
risicovermindering die zijn vastgelegd in het pesticiden- en biocidenreductieprogramma 
te verwezenlijken (daling van 50% van de milieueffecten in verband met niet-agrarisch 
gebruik en 25% van de milieueffecten in verband met agrarisch gebruik).  
Dit systeem beoogt een daling van het gebruik van pesticiden door verstrekking van 
betere informatie aan de betrokken actoren door waarschuwingsmaatregelen (met 
uitnodiging om onmiddellijk een behandeling uit te voeren) en preventieve maatregelen 
(bijv. wanneer de omstandigheden gunstig zijn na oogst, waarschuwingen die 
herinneren aan de voordelen van stoppelploegen en vals zaaibed voor het beheer van 
de slakkenpopulatie en het onkruid). Het draait rond het stroomlijnen, coördineren en 
harmoniseren van de waarschuwingen die bedoeld zijn voor de producenten in alle 
culturen. 

Motivatie Deze maatregel moet leiden tot een daling van het gebruik van pesticiden door de 
landbouwers, en andere professionals en individuen die gebruik maken van FFP. 

Uitvoering Oprichting van een centrum voor de coördinatie en verspreiding van de 
waarschuwingen. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Bepaling van de behoeften in de bestaande proefcentra en 
ondersteuning ervan 

2015-2018 

2 Ontwikkeling van de coördinatie- en verspreidingstools 
van de informatie 

2016-2018 

Operator Waalse Overheidsdienst - DGO3                                                                     

Geassocieerde 
partners 

College van producenten 
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Wallonië  
 
Vertegenwoordigers van landbouworganisaties (FWA, FUGEA, UNAB)  
Inter-Environnement  
Wallonië  
 
Erkende en gesubsidieerde agentschappen (Regionaal Comité PHYTO, Phyteauwal, Cel 
Diagnose pesticiden-waterwinningsgebieden van het CRA-W ...) 

Verwachte impact Vermindering van het gebruik van pesticiden 

Betrokken zone(s) Wallonië 

Totale kosten Te bepalen: tussen de € 400.000 en € 800.000/jaar. 

Financieringsbron Voor rekening van de uitgavenbegroting van het Waals Gewest.  
Beschermingsfonds voor het milieu - sectie Water. 

  


