1. Gebruik een wasplaats met zuiveringssysteem
Gebruik een wasplaats met zuiveringssysteem voor:
• Het wassen van machines waarmee GBM worden toegepast
• Het inwendig reinigen (spoelen)

De wasplaats kan al dan niet overdekt zijn of geschikt voor
verschillende machines (combi-wasplaats).
Er kunnen 3 waterstromen van de wasplaats komen,
elk met eigen bestemming:
1. Was- of spoelwater van machines met GBM
2. Waswater van andere landbouwmachines
3. Regenwater

2. Gebruik de juiste wasplaats voor de juiste machine
Waswater met GBM moet altijd apart worden
opgevangen en gezuiverd. Vul of was daarom geen
veldspuit op een wasplaats met alleen een
slibvangput en olieafscheider.
Het is mogelijk een wasplaats aan te leggen die voor
alle typen landbouwmachines geschikt is
(combiwasplaats, zie tip 1).
Cruciaal is dat er dan min. twee afvalwaterstromen
zijn, gescheiden door een tweewegklep;
1) stroom voor het afvalwater zonder GBM
2) stroom voor het afvalwater mét GBM

3. Inventariseer welke machines in aanraking komen met
GBM
Per jaar mogen max. twee machines, waarmee GBM
zijn toegepast, worden schoongemaakt op het erf,
mits het waswater in de bodem infiltreert.

In deze categorie vallen:
• Veldspuit
• Pootmachine
• Zaaimachine
• Rugspuit
• Inschuurapparatuur, zoals een Pieper-does
Meer dan twee machines uit bovenstaande lijst?
 Maak gebruik van een wasplaats (zie tip 1)

4. Voorkom emissie tijdens het vullen
Tijdens het vullen van de veldspuit werk je met
geconcentreerd gewasbeschermingsmiddel; wees
daarom extra zorgvuldig:
• Zorg voor absorptiemateriaal.
• Zorg dat afsluitseals niet verwaaien:
 Bijv. door ze aan de verpakking te laten zitten of
door een apart bakje voor seals te maken.

• Vul bij voorkeur op een wasplaats (zie tip 1).
• Zorg ervoor dat de afstand tot de sloot ruim is
(bij voorkeur minimaal 5 meter)
 Bijv. door gebruik van een langere vulslang of
plaats de veldspuit niet met de vulunit naast de
sloot, maar andersom.

5. Spoel veldspuit op perceel of wasplaats (inwendig
reinigen)
Spoel de tank direct na de bespuiting op het perceel;
zorg dat het waswater gelijkmatig wordt verspreid.
De spoelsystemen op de veldspuit maken de tank
voldoende schoon en voorkomen gewasschade bij
een volgende bespuiting; extra spoelen op het erf is
niet nodig.
Toch extra spoelen? Doe dit dan op een wasplaats,
waarbij het afvalwater wordt opgevangen en
gezuiverd (zie tip 1).

6. Vang waswater van de kisten op
Zorg ervoor dat waswater van kisten niet in de sloot terecht komt:
• Voorkeur: Vang het waswater op en zuiver het met een
zuiveringssysteem (gesloten kistenwasser).
• Alternatief: Lozing op het riool is toegestaan bij een gehalte aan
onopgeloste stoffen van max. 300 mg/l.
• Alternatief: Geen riool aanwezig (>40m)? Dan is lozing van
waswater op de bodem toegestaan (opvangen en uitrijden of
laten infiltreren in bijv. een boomgaard).
• Alternatief: Was de kisten op het erf, waarbij de uitgang van de
straatkolk wordt afgesloten. Pomp het waswater vanuit de put
in een giertank en rijd het verspreid uit. Maak de put schoon.

7. Stal kisten overdekt
Kisten ontsmet?
• Afdekken of overkapt stallen is verplicht.
• Breng nieuw ontsmet plant- of pootgoed liefst direct naar
het perceel.
Kisten niet ontsmet?
• Stal ze bij voorkeur overdekt
• Niet mogelijk? Zet de kisten dan ergens waar regenwater
in de bodem infiltreert.
 Op gras-betonblokken
 Zorg dat het regenwater dat op de kisten valt wordt
opgevangen in een infiltratievoorziening, zodat het in de
bodem kan infiltreren.

8. Stal veldspuit overdekt
Stal de veldspuit bij voorkeur overdekt. Dit geldt ook voor
stalling van andere machines waarmee GBM worden
toegepast (zie tip 3).
Geen overkapping? Zet de machine dan:
 Op onverhard terrein (minimaal 5 meter van de sloot af)
 Op een verhard terrein vanwaar het regenwater niet naar
de sloot of riolering stroomt, maar infiltreert in de
bodem.

9. Voorkom afspoeling vanuit sorteergrond
Veeg het erf bij het sorteren van producten goed aan.

• Voorkeur: Breng sorteergrond terug naar het land
• Alternatief: Leg de hoop sorteergrond tijdelijk op een
plaats waar regenwater in de bodem kan infiltreren.

10. Doe de erfemissiescan of vraag advies
Heb jij emissie onder controle?
 Doe de test op www.erfemissiescan.nl en kom
erachter!

Heb je vragen over erfemissie?
 Neem dan contact op met uw adviseur
gewasbescherming of de www.erfemissiecoach.nl.
Zij zorgen voor duidelijke en praktische
beantwoording van uw vraag.

