Nieuwsbrief – Zomer 2020

Kiemremmingsmiddelen op basis van chloorprofam sinds 1 juli verboden!

Zoals wellicht geweten, werd de toelating van
kiemremmers op basis van chloorprofam door
de Europese Commissie ingetrokken. Voor
België betekent dit praktisch dat het gebruik
van deze kiemremmers sinds 1 juli verboden
is. Herbiciden op basis van chloorprofam mogen nog gebruikt worden tot 8 oktober 2020.
Gezien de persistentie van CIPC in de infrastructuur van bewaarinstallaties en het hiermee verbonden gevaar van niet-intentionele
kruiscontaminaties, heeft de aardappelsector op Europees niveau een reinigingsprotocol uitgewerkt. De
reiniging van bewaarloodsen volgens dit protocol is onontbeerlijk en is in de aardappelcontracten tussen
afnemer en landbouwer vastgelegd.
De reiniging wordt best uitgevoerd van zodra de oogst van 2019 volledig is uitgeschuurd. Zonder reiniging
dreigen de aardappelen en aardappelproducten wegens een te hoog gehalte aan CIPC afgekeurd te worden. Diepgevroren producten vallen immers ook onder de verwachte (lage) tijdelijke MRL die binnenkort
zal bepaald worden, en deze kunnen meerdere jaren bewaard worden.
De CIPC-reinigingsrichtlijnen voor bewaarloodsen wordt aan de hand van een webinar
en fotomateriaal uitgelegd op www.belpotato.be.
Vergeet niet om zeker ook de checklist in te vullen en deze te staven met
foto’s, om naleving van de reinigingsprocedure aan te tonen aan uw klanten.
Heb ook aandacht voor kruiscontaminaties!
Ook voor granen of andere teelten die in loodsen bewaard worden en waar in het verleden chloorprofam
gebruikt werd, is de reiniging van groot belang. De maximale residulimiet in granen komt namelijk overeen
met de minimumwaarde van 0,01 ppm. Een overschrijding kan dus leiden tot de vernietiging van de
volledige partij granen!
Vegaplan heeft enkele jaren geleden al bepalingen in zijn standaard opgenomen om dit te voorkomen. De
Vegaplan-certificering vereist dat de opslag van granen in loodsen waar voorheen aardappelen in gestockeerd werden, wordt gemeld aan de koper van de partij granen (inclusief de toepassing van CIPC). Apparatuur voor het behandelen van aardappelen (bijv. transportbanden) mag niet gebruikt worden voor het
behandelen van granen. Dit is een vereiste (niveau 1) voor het bekomen van het certificaat.
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Indien het niet mogelijk is om graan in een ander magazijn op te slaan,
adviseert FEGRA – de federatie van graanhandelaren – in het persbericht dat
samen met Belpotato.be werd opgesteld, contact op te nemen met de handelaar om te bekijken in hoeverre het graan direct aan hem geleverd kan
worden. Let op, graanhandelaren hebben steeds het recht om een “verklaring op eer” te vragen waarin
staat dat de geleverde granen niet zijn opgeslagen in een magazijn waar voorheen aardappelen gestockeerd werden die behandeld zijn met CIPC.

