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Aanpassing van de checklist
‘Primaire Plantaardige Productie’
Een paar aanpassingen werden in de versie 3 van de checklist ‘Primaire Plantaardige
Productie’ aangebracht.
In de checklist ‘Module A - Alle teelten behalve ruwvoerder’:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eis 1.2.34* : verduidelijking van het begrip ‘lange termijn’ (= meer dan 6 weken),
in overeenstemming met het lastenboek.
Eisen 1.3.1 tot 1.3.6* : toevoeging van de code ‘V’.
Eis 2.3.12* : schrapping van de code ‘As’.
Eisen 2.4.6* en 2.4.7* : toevoeging van de codes ‘Z’ en ‘oGbP.
Eisen 2.8.1* : toevoeging van de codes ‘ZF’ en ‘V’.
Eisen 3.2.4* tot 3.2.13* : toevoeging van de code ‘V’.
Eisen 4.1.12* en 4.1.13* : toevoeging van de ‘oGbP’.
Eis 4.2.3 : correctie van het niveau ‘+*’ (in plaats van niveau ‘A’).
Eis 4.2.5* : toevoeging van de code ‘V’.
Eis 4.3.3 : toevoeging van de codes ‘IG’ en ‘V’.
Eis 4.3.6*a : toevoeging van de code ‘V’.
Eis 4.3.6*b : toevoeging van de code ‘oGbP’.
Eis 4.5.1 : toevoeging van de code ‘V’.
Eis 4.6.1*a : toevoeging van de code ‘V’.
Eis 4.6.1*b : toevoeging van de code ‘oGbP’.
Eisen 4.8.1* en 4.8.2* : toevoeging van de code ‘V’.
Eis 4.8.3* : toevoeging van de code ‘V’, schrapping van de codes ‘A’ et ‘H’.
Eisen 5.2.1, 5.3.1 tot 5.3.4 : toevoeging van de code ‘P’.
Eisen 5.6.1 en 5.6.2 : toevoeging van de code ‘Z’.
Eis 6.3.6.11* : verschil tussen
o 6.3.6.11 a* : code A Gvm IG HF ZF H : niveau 1
o 6.3.6.11 b* : code GOEG B C : niveau 3

In de checklist ‘Module B - Ruwvoerder’:
•
•

Eis 1.2.5 : geschrapt.
Eis 1.2.6 : aanpassing van de eis :
“Verbod op roken, eten en drinken.”
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•
•
•
•

Eis
Eis
Eis
Eis

•

Eis

•

Eis

•

Eis

•

Eis

•

Eis

2.1.2* : eis alleen voor het IKKB Standaard.
3.1.1 : correctie van het niveau ‘A’ (in plaats van niveau ‘+*’).
4.2.3 : niveau ‘+*’ in het kolom M NC SG.
4.2.4 : aanpassing van de eis :
“Hou rekening met uitzonderingen voor het gebruik van zuiveringsslib. Het
gebruik van toegelaten zuiveringsslib is verboden op weideland en land voor
voergewassen indien een wachttijd van 6 weken tussen het gebruik en de
beweiding of de oogst niet in acht genomen wordt.”
4.2.5 : correctie van de eis
“Verboden meststoffen : rioolslib en waterzuiveringsslib van openbare
waterzuiveringstation. Toegang van vee op de weide is verboden gedurende
min. 21 dagen na de toediening van organische meststoffen en
bodemverbeteraars die dierlijke bijproducten bevatten. Indien meer dan 21
dagen zijn verstreken na de laatste toediening dan mag begrazing worden
toegestaan of mogen gras en andere weidegrassen voor gebruik in
diervoeder worden gemaaid”.
4.2.9* : correctie van de eis
“Verbod op teelt van suikerbieten bij gebruik van meststoffen op basis van
dierlijke eiwitten. Bemesting binnen de normen van de wet”.
4.3.2 : aanpassing van de eis in overeenstemming met het lastenboek.:
“Nodige maatregelen nemen om schade aan de gezondheid van de mens en
van nuttige dieren en aan naburige teelten te vermijden + reinigen van
werktuig, voorwerp of voertuig dat gebruikt werd.”
6.1.4 : aanpassing van de eis
“Identificatie percelen, productielocatie, opslag en bewerkingsruimte,
verkoopsruimte lokalen.”
6.3.1 : aanpassing van de eis in overeenstemming met het lastenboek.
“Registratie van gebruik van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig
gebruik en biociden (met inbegrip van bewaringsproducten). (aanbeveling
voor producten die niet voor consumptie bestemd zijn (aardappelpootgoed
en zaaizaden)”

De aanpassingen komen in het rood voor in de checklist.
Deze checklijst zal op 02.02.11 op de Vegaplan website geplaatst worden, en zal vanaf
07.02.11 in voege treden.

Page 2 of 2

