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Uitgangsmateriaal en plantenopkweek – monitoring en registratie
Bedrijfsgegevens
CP: CB 2.1.3, 2.2.1 &
2.2.2
Naam bedrijf:
Naam zaakvoerder:
Datum:
1. Planten opkweek op het (eigen) productiebedrijf – monitoring en registratie
Perceel – naam
Oppervlakte
Variëteit(en)
Onderstam
Ent materiaal
Moedermateriaal
Herkomst zaden/planten


Perceel nummer
Zaai-/plantdatum

Regelmatige opvolging van de plantbedden, registratie indien behandelingen noodzakelijk zijn.

Datum

Serre/perceel

Zichtbare ziekten en plagen

GLOBALG.A.P. IFA V5.2 – BNTWG – DOC 19

Te nemen maatregelen

05.04.2019 – p. 1/4

CKCert cvba – Technologiepark 90 – Zone A6B – B-9052 Zwijnaarde – Tel +32 9 330 10 20 – info@ckcert.eu – www.ckcert.eu


Gewasbescherming – behandelingen

Datum

Oppervlakte

Handelsnaam en actieve stof (*)

Reden – ziekte / plaag (*)

Dosis

Methode

Toepasser

(*) Eventueel: zie advieskaart voor actieve stof en/of verantwoording


Andere plantkwaliteit bevorderende behandelingen/acties

Datum

Uitgevoerde behandeling

Doel van de behandeling

Verantwoordelijke (naam)
Datum
Handtekening
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2. Planten opkweek op een ander dan het (eigen) productiebedrijf – overeenkomst

Plantenkweker (gegevens)

Producent (gegevens)

GLOBALG.A.P. PPM certificaat: JA / NEEN

Variëteit
Zaadhuis
Zaaidatum
Leveringsdatum
Leveringsplaats
Producteisen

Registratie

Plantenpaspoort

Hygiëne
Opvolging

De gewasbescherming tijdens de planten opkweek gebeurt volgens de wettelijke bepalingen in het land van opkweek. In overleg tussen
de teler en de plantenkweker kunnen over inzet van wettelijk toegelaten middelen afspraken worden gemaakt. Deze afspraken worden
bij deze overeenkomst vastgelegd.
De gebruikte spuitapparatuur moet goedgekeurd zijn volgens de wettelijke bepalingen.
Lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen moeten gescheiden worden opgehaald (voor België: via AgriRecover).
Een registratie van alle gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en groeiregulatoren is verplicht.
Eventuele zaadcoating of -ontsmetting.
Het registratieformulier wordt gelijktijdig met de levering van de planten overgemaakt aan de teler.
De afgeleverde planten voldoen aan de eisen van de Europese wetgeving (2000/29/EG, 92/33/EG, 2016/2031).
Een erkend gezondheidscertificaat, zoals een Plantenpaspoort, conform de Europese richtlijn Plantengezondheid, wordt gelijktijdig met
het registratieformulier aan de teler overgemaakt.
Het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen is niet toegelaten.
De planten worden afgeleverd in zuivere kisten.
De kisten worden retour gegeven zonder afval in de kisten.
Het is mogelijk voor de teler om de planten tijdens de opkweek te bekijken op de plantenkwekerij. Daarvoor maakt hij vooraf een
afspraak voor bezoek en zal hij maatregelen nemen om de overdracht van ziekten en plagen naar de plantenkwekerij te minimaliseren.
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Bijkomende eisen

Datum
Plantenkweker – naam
Plantenkweker – handtekening

Plaats
Teler – naam
Teler – handtekening

Verantwoordelijke (naam)
Datum
Handtekening
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