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VARIA

Wist je dat? Let op de beperkingen na gebruik van
met neonics gecoate zaden !
Sinds 2019 heeft de federale overheid elk jaar een noodtoelating van 120
dagen verleend voor het uitzaaien van zaden die behandeld werden met
neonicotinoïden. In eerste instantie was deze van toepassing op zaaizaad
van suikerbieten, wortelen, slasoorten en andijvie gecoat met clothianidin
(PONCHO) en thiamethoxam (CRUISER), maar dit werd stelselmatig ingeperkt tot enkel suikerbieten. Zo werd voor 2022 enkel nog een noodtoelating verleend voor het uitzaaien van suikerbieten die gecoat
werden met imidacloprid (GAUCHO 70 WS). Suikerbietzaden gecoat
met GAUCHO 70 WS mogen vanaf 15/02/2022 tot en met 14/06/2022 uitgezaaid worden op Belgisch grondgebied voor zover voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden.
Naast het feit dat de landbouwer IPM, en bij uitbreiding Vegaplan gecertificeerd moet zijn, dient hij zich in
de vijf jaren na het gebruik van deze middelen aan een strikt rotatieschema te houden.
Zo mogen in de eerste twee volgende teeltjaren geen bijenattractieve bloeiende gewassen op dat perceel
worden uitgezaaid of geplant. Bloeiende groenbedekkers kunnen enkel op voorwaarde dat de bloei voorkomen wordt door mechanische behandeling.
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Gedurende de drie daaropvolgende teeltjaren kunnen minder bijenattractieve gewassen uitgezaaid/geplant
worden zoals bv. aardappelen, maïs of vezelvlas. De lijst met toegestane gewassen is gepubliceerd op
Fytoweb als bijlage bij de vergunningen voor het gebruik van neonicotinoïden. De tabel hieronder geeft
enkele voorbeelden van mogelijke rotaties.
Daarnaast dient er in het geval van pacht een verklaring bij het contract te worden gevoegd, waarin het al
dan niet gebruik van neonicotinoïden wordt aangegeven. Vegaplan stelde hiervoor in samenspraak met de
sectororganisaties een model op dat ter beschikking staat van de landbouwers. Je kan dit raadplegen via
de handleiding op onze site. Klik op de link hieronder en ga naar eis 4.1.16 http://www.vegaplan.be/nl/landbouwers-loonwerkers/standaard/handleiding/inhoud

