HELP DE NATUUR,
VRAAG OM GIFVRIJE
PLANTEN
Bij het kweken van kamerplanten, tuinplanten, plantenzaden én snijbloemen worden te veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. En dat is schadelijk voor insecten,
vogels, bodemleven en kleine zoogdieren. Vraag daarom
naar gifvrije planten!

Vraag het een medewerker

Bij tuincentra en andere verkopers van planten
kun je vaak maar moeilijk ontdekken hoeveel gif
er is gebruikt. Vraag daarom medewerkers welke planten je moet hebben (op de achterkant van
deze ﬂyer vind je voorbeeldvragen). Zo kun je de
juiste planten in je winkelkarretje stoppen én kun
je als consument kenbaar maken dat je behoefte
hebt aan planten zonder gif.

Let op het biologisch keurmerk

Bloemen en planten met het Europese
‘Biologisch’ keurmerk zijn gekweekt zonder
chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmatige groeistoﬀen. Als je dit keurmerk
tegenkomt, dan zit het zeker goed met de
planten. Helaas is er nog niet veel aanbod
van gifvrije planten.

Kijk op steenbreeknijmegen.nl voor een overzicht met
groene kwekerijen of koop bij lokale kwekers (z.o.z.).
Operatie Steenbreek Nijmegen

Koop bij lokale kwekers
Lokale plantenkwekers kunnen je vaak extra informatie geven over het gebruik van middelen
op hun planten – je koopt het direct bij de bron.
Overigens is het niet vanzelfsprekend dat lokale
kwekers met minder gif werken. Dus wederom:
vraag ernaar!

Vragen die je in de plantenwinkel kunt stellen
• Hebben jullie gifvrije planten? Zo ja: waar staan ze?
• Hoe herken ik ze?
• Jullie hebben geen gifvrije, maar wel gifarme planten, kun je dit
aan me uitleggen?
• Wat betekenen die keurmerken die erop staan?
• Wat kan ik doen (als consument) om het aanbod gifvrij/gifarm te
vergroten?
• Zijn er behalve het kopen van gifvrije planten nog meer dingen
die ik kan doen om mijn tuin geschikt te maken voor insecten
en vogels?

We zijn heel benieuwd naar de antwoorden van medewerkers. Mail die naar communicatie.ivnrvn@gmail.com
zodat wij ze kunnen verzamelen.

