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Phytofar ? 

✓ = de Belgische Vereniging van de Industrie van 
Gewasbeschermingsmiddelen 

✓ Vertegenwoordigt voor haar leden alle producten die onder Verordening 

1107/2009 vallen (chemisch, biochemisch en microbiologisch) voor elke 

landbouwmethode en alle types landbouwbedrijven

✓ Ze is actief in de professionele sector (agro en niet-agro) en in de sector 

"home & garden" 

✓ Bevordert het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om een 

duurzame landbouw te garanderen, met respect voor mens, dier en milieu 

✓ Meer info? www.phytofar.be; tel 02 238 97 72; info@phytofar.be
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http://www.phytofar.be/
mailto:info@phytofar.be
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Phytofar

Focus en Acties

Gezondheid

Biodiversiteit

Voeding

Water

Efficient gebruik hulpbronnen



Bijdrage aan maatschappij

1. De gewasbeschermingsmiddelen(GBM) die vandaag op de markt zijn 

behoren tot de best bestudeerde producten zowel op vlak van 

volksgezondheid als op vlak van leefmilieu

2. Gewasbescherming = belangrijke en onmisbare hulp om de meer dan 400 

belangrijke ziekten, plagen en (on)kruiden onder controle te houden want:  

• Bedreigen dagelijks zowel de opbrengst als de kwaliteit van onze 

voedingsgewassen

• Bedreigen het efficiënt gebruik van land, energie en water 

3. Gewasbeschermingsmiddelen dragen bij tot:

• Betaalbaar en veilig voedsel voor iedereen

• De competitiviteit van onze lokale landbouwbedrijven

• Beperking van voedselverlies in opslag, transport en voedselverwerking

• Minimaliseren van de Carbon Footprint van onze voedselproductie

• Verminderde import van voedsel uit landen waar controle minder streng 

is dan in België

• Bio-based economy
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Onze bijdrage aan de economie

De Belgische gewasbeschermingsmiddelenindustrie:

• 2,35 miljard EUR omzet in België 

• Met positieve handelsbalans van 840 miljoen EUR (ref 2014) 

• 2000 werknemers (direct) + 3200 (indirect) = 5200 werknemers in België

• 4 grote productiesites

• O&O gedreven

• Levert oplossingen:

✓ Voor grote en kleine bedrijven

✓ Voor diverse landbouw- en afzetsystemen

✓ biologische landbouw (15 tot 20% verkoop pesticiden die gewasbescherming 

zijn, toegelaten in biologische productie) 

✓ IPM

✓ Korte en lange keten
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Gewasbeschermingsmiddelen (GBM)

Onderzoek, Ontwikkeling en Registratie

Source: Syngenta
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GBM: een zeer diverse noemer

1. De oorsprong van zeer veel substanties bevindt zich in de natuur, maar 

met aanpassingen om eigenschappen te optimaliseren (stabiliteit, 

ecotoxiciteit, toxiciteit, selectiviteit)

• Pyrethrum; strobilurines (uit de Strobilurus tenacellus); neonicotinoïden, 

2. Feromonen (Cydia pomonella)

3. Fermentatieproducten

• Avermectine: Streptomyces avermitilis

• Spinosad: Saccharopolyspora spinosa

4. Microbiële bestrijding

• Bacillus thuringiensis, 

• granulosevirus, …



Effectief:
• Biologisch werkzaam

• Selectief
• Snelle werking

• Tijdsduur van het effect
• Fytotoxiciteit

• Herverdeling in de plant
• Resistentie

Gebruikersvriendelijk:
• Toepassingsfrequentie

• Acute giftigheid
• Chronische giftigheid

• Formulering
• Verpakking

• Gebruiksgemak
• Stabiliteit

Milieuvriendelijk:
• Spaart natuurlijke vijanden

• Afbreekbaarheid
• Uitspoeling

• Water(organismen)
• Residuen in consumptie-

goederen en veevoer

Financieel:
• Kosten en opbrengsten voor gebruiker

• Geïntegreerde gewasbescherming
• Breed spectrum

• Innovatief
• Concurrentie

• gesloten en open innovatie / open 
source

Het 
optimale 
product

NCl

N
NH

N
NO
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Maar met dezelfde hoge eisen



Years 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Active ingredient

Chemistry

Formulation

Research

Biology

Development

Degradation
& residues

Toxicology

Eco -
toxicology

Moleculen

Small plot trials

Field trials (worldwide)

Plant, animal, soil, water and air

Acute & chronic toxicity, carcinogenicity ,
mutagenicity,, teratogenicity and reproduction

Algae, Daphnia, fish, birds,
microorganisms, bees and beneficials

Screening
Laboratory/greenhouse

Registration

140 000 1

Kilo lab scale

Process development

Development

Process development

Synthesis

Production

* Industrieel gemiddelde (bron: Philips McDougall, 2003)

De levenscyclus van een GBM 

Onderzoek en Ontwikkeling



Kosten voor onderzoek naar en ontwikkeling van een 
gewasbeschermingsmiddel
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“Discovery & Development Cost of a new Plant Protection Product” 
(Bron: Mc Dougall, March 2016)
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Verordening 1107/2009: 
meer-traps procedure

Product

Risicogebaseerde evaluatie
Actieve stoffen (AS) die stap 1 passeren (cut-
off criteria) worden geëvalueerd op basis van 

risico criteria; als goedgekeurd: mogen 
gebruikt worden in producten die op hun 

beurt geëvalueerd worden

Gevaargebaseerde

“cut-off” / “uitsluitings”criteria actieve stof niveau

Actieve stoffen (AS): éérst nagekeken op 

hazard cut-off criteria: CMR1A&B / ED / POP&PBT

Interne analyse firma’s: stoffen die niet in aanmerking
komen
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= wetenschappelijke invulling van 
voorzorgsprincipe

= opvolging op de markt
- Monitoring
- Indien kandidaat voor vervanging (AS niveau) 

onderworpen aan vergelijkende analyse en
hun gebruiken kunnen vervangen worden



Evolutie van beschikbare GBM in de EU
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Dir 91/414 Reg 
1107/2009

Source: ECPA



Definitie van de normen voor de GBM in België: 

4 beslissingsniveaus 

Werkzame stof

• EFSA (European Food Safety Authority) = evaluatie van het risico

• EU-Commissie = risicobeheer 

Evaluatie van 
het product

• Georganiseerd per zone (sinds 2009)

• Voor België = "centrale zone" (van Ierland tot Polen)

Toelating van het 
product

• Op het niveau van de staat

• BE = FOD Gezondheid DG IV + Toelatingscomité

Gebruik

• Gebruiksvoorwaarden

• Federaal: gekoppeld aan het product

• Gewestelijk: gekoppeld aan kwetsbare zone
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Toegang tot gegevens

“toelatingsdossiers”

Firma A

Firma B

Firma …

Firma C

Registratie gegevens

Registratie gegevens

Registratie gegevens

Registratie gegevens

Ierland, UK, 
Benelux, Duitsland, 
Polen, Tsjechië, 
Slovakije, 
Oostenrijk, 
Slovenië, Hongarije, 
Roemenië

- Finale beslissing
- Samenvattingen rapporten
- Databestanden met alle

eindpunten (tox & ecotox)
- Maximale residus
- Classificatie (CLP); 

veiligheidsbladen

- Proefvereisten
- Richtsnoeren
- Kwaliteitsystemen
- Agenda’s EU meetings
- …

- Patenten
- Publicaties/ 

samenvattingen 
van o.a. 
registratieproeven

Zie bv. 
http://fytoweb.be/nl/gewasbeschermingsmiddelen/gebruik/professionele-
gebruiker/glyfosaat#monsanto-papers

Onafhankelijke
evaluatie

Relevant 
Academisch
onderzoek

http://fytoweb.be/nl/gewasbeschermingsmiddelen/gebruik/professionele-gebruiker/glyfosaat#monsanto-papers


Gevaar & Risico

GEVAAR BLOOTSTELLING GEVAAR BLOOTSTELLING



Bescherming voor, tijdens en nà 

verlaagt blootstelling drastisch!



Levenscyclus van een GBM

Per actiev stof: 250 mln. EUR;+ 10 year O&O; >140.000 stoffen
nagekeken; PPP sector = 10 tot 7,5% omzet in R&D

Lege verpakkingen > 90% opgehaald; 
PPNU > 900 tonnes

« Responsible Care » in productie GBM

IT tools for professionelen: PhytoTrans; 
training & vorming; ADR; Seveso

SLEUTEL !!
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Geïntegreerde bestrijding = 
onderzoek opgestart einde jaren ‘70

1. People, planet, prosperity

2. Evolutief proces

• Wetenschappelijk

• Technologisch

• Maatschappelijk

3. Op vlak van Gewasbescherming

Ecosystems
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Welke hulpmiddelen?



“Perceptie”

VRAAG: welke stof zou u verbieden? 

LD50 Acute tox = 7930 mg/kg (rat oraal)

ADI =  geen risico voor volksgezondheid
(Levenslange aanvaardbare dosis per kg 
lichaamsgewicht)

LD50 Acute tox= 5000 mg/kg
(rat oraal) 

ADI = 0,5 mg/kg
(Levenslange aanvaardbare dosis per kg 
lichaamsgewicht)

LD50 Acute tox = 368 mg/kg
(rat oraal) 

« ADI » = 0,06 mg/kg 
(Levenslange aanvaardbare dosis per kg 
lichaamsgewicht)
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1 2 3

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4706294/

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4706294/


Perceptie Natuurlijk “Natural” & 

Synthetisch “Man made”



Natural & Man Made

Source: http://www.compoundchem.com/2014/05/19/natural-vs-man-made-chemicals-dispelling-
misconceptions/

http://www.compoundchem.com/2014/05/19/natural-vs-man-made-chemicals-dispelling-misconceptions/
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34 verschillende 

aldehyden en 

ketonen

Situatieschets

> <
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34 verschillende 

aldehyden en 

ketonen

Situatieschets

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/01/opinie-leo-neels-pers-en-wetenschap/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/01/opinie-leo-neels-pers-en-wetenschap/


Gevaar & Risico

GEVAAR BLOOTSTELLING RISICO

Internationaal Kanker
Agentschap (IARC)

Wereldgezondheidsorganisatie, 
Wereldvoedselorganisatie,
US: EPA, 
Toelatingsoverheden Canada, 
Australië, …

EU: EFSA; ECHA; 
lidstaten



Twitter via #withorwithout @cropprotection
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https://twitter.com/intent/tweet?text=#WithOrWithout&source=webclient
https://twitter.com/cropprotection


Bedankt voor de aandacht


