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HOE HET PRODUCEREN VOLGENS
IPM-REGELS IN DE SIERTEELT AANTONEN?

Het grote voordeel van dergelijke werkwijze is natuurlijk dat met één administratieve en praktische voorbereiding
en één controlebezoek, een audit en
certificatie voor verschillende controlelijsten kan afgewerkt worden. Hier
hangt natuurlijk een kostprijs aan vast,
met name een (kleine) lidmaatschapsbijdrage aan Vegaplan en de auditkosten
bij het OCI. Echter, door het feit dat de
sectorgids(en) van toepassing op de
bedrijfsactiviteiten afgedekt worden,
kan er gebruik gemaakt worden van de
FAVV-bonus. Voor 2016 betekende dit
een FAVV-bijdrage van goed € 50 i.p.v.
iets meer dan € 200. Verder vind je het
proces schematisch voorgesteld.
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Sinds 1 januari 2014 geldt dat in Europa,
België en dus ook Vlaanderen alle
plantaardige productie via de IPMregels dient te verlopen. De individuele producent dient dit op termijn ook
aantoonbaar te maken naar de Vlaamse
overheid toe. De verschillende sectoren
van de eetbare plantaardige producties
(akkerbouw, ruwvoeder, groenten en
fruit) hebben er al vrij vlug voor gekozen
om hun respectievelijke IPM-checklijsten toe te voegen aan de ‘geïntegreerde
standaard’ die zij onder de paraplu van
Vegaplan vzw ontwikkeld hadden.
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In de AKSENT-bijdrage van 15 oktober 2016 publiceerde het Departement Landbouw en Visserij
een overzicht hoe bedrijven met plantaardige productie zich dienen te laten certifiëren om aan te
tonen dat hun productie volgens de IPM-regels verlopen is. Deze bijdrage maakte echter geen
onderscheid tussen de eetbare en de NIET-eetbare plantaardige producten. Hierdoor is er bij de
siertelers verwarring ontstaan hoe de vork nu juist in de steel zit voor de sierteeltproducten.
Vandaar enige verduidelijking in deze AKSENT-bijdrage.
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Deze Vegaplan-standaard omvat de
specifieke sectorgidsen goedgekeurd
door het FAVV, de eisen opgenomen in
de bovenwettelijke lastenboeken zoals
bv. Flandria en dus ook de sectorspecifieke IPM-checklisten. Vegaplan
vzw erkent Onafhankelijke ControleInstanties (OCI’s) die audits op basis van
de geïntegreerde Vegaplan-standaard
mogen uitvoeren. De producent die
een certificaat bekomt na dergelijke
audit is onmiddellijk in orde voor drie
jaar met de verschillende deelaspecten van de geïntegreerde Vegaplanstandaard, nl. de vereisten opgenomen
in de sectorgids(en), de bovenwettelijke
lastenboek(en) en de IPM-checklijst(en).
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“Sinds 1 januari 2014 moet
alle plantaardige productie via
de IPM-regels verlopen. De
individuele producent dient dit
op termijn ook aantoonbaar te
maken naar de Vlaamse
overheid toe.”
Via dergelijk geïntegreerde benadering

hebben al heel wat producenten van
eetbare plantaardige producten kunnen
aantonen dat zij produceren volgens de
IPM-regels. Een gelijkaardige benadering wordt momenteel uitgewerkt voor
de NIET-eetbare plantaardige productie
door een ad hoc werkgroep bestaande
uit de vakorganisaties, Vegaplan vzw en
het Departement Landbouw en Visserij.
Doelstelling is te komen tot een ‘geïntegreerde Vegaplan–standaard NIETeetbare tuinbouwproductie’ die alle
vereisten omvat die opgenomen zijn in :
1) de FAVV-erkende sectorgidsen
sierteelt
a. productie
b. handel
2) de IPM-checklijsten sierteelt
3) minimale kwaliteitseisen voor plantaardig teeltmateriaal.
Twee zaken vallen hierbij op! Ten eerste
is er op dit ogenblik wel al een sectorgids sierteelt productie, erkend door het
FAVV, maar dit is nog niet het geval voor
de sectorgids sierteelt handel. Aangezien toch wel een aanzienlijk aantal van
de Vlaamse sierteeltbedrijven naast eigen productie veelal ook een (klein) deel
handel hebben, betekent dit dat zij geen
gebruik kunnen maken van de FAVVbonus. Immers, zolang er geen erkende
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“In afwachting van de
mogelijkheid om uw
bedrijfsactiviteiten volgens de
Vegaplan-standaard sierteelt
te laten certifiëren, kunt u zich
nu al laten certifiëren voor de
luiken sectorgids sierteelt
productie en/of IPMchecklijst(en) sierteelt.”

s Schematische voorstelling certificeringsproces
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Momenteel bereidt de werkgroep de
opmaak van dergelijk geïntegreerde
Vegaplan-standaard voor de sierteeltsector voor maar een definitieve versie
kan maar afgewerkt en ter goedkeuring
aan het FAVV voorgelegd worden, nadat
er een definitieve versie van de sectorgids sierteelt handel door het FAVV
goedgekeurd werd.
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Figuur 2 schets het beoogde proces
voor de sierteeltsector, waarbij in oranje
aangeduid wordt wat nog gerealiseerd
dient te worden.

s Actuele situatie sectorgids handel
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De sector werkt hard om een dergelijke
sectorgids sierteelt handel erkend te
krijgen en momenteel is een herwerkte
versie voorgelegd aan het FAVV. Verder
valt in de opsomming op dat bij het tot
stand brengen van een geïntegreerde

Vegaplan-standaard voor de sierteeltsector het in eerste instantie niet de
bedoeling is om eventuele bovenwettelijke lastenboeken te integreren. Vanuit
het Departement Landbouw en Visserij
wordt er wel naar gestreefd om de wettelijke minimale kwaliteitseisen voor het
op de markt brengen van plantaardig
teeltmateriaal te laten opnemen.
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sectorgids sierteelt handel voorhanden
is, kunnen zij niet al hun bedrijfsactiviteiten laten certifiëren …

In afwachting van de mogelijkheid
om uw bedrijfsactiviteiten volgens de
geïntegreerde Vegaplan-standaard sierteelt te laten certifiëren, kunt u nu uw
bedrijf al laten certifiëren voor de luiken
sectorgids sierteelt productie en/of IPMchecklijst(en) sierteelt. U kunt hiervoor
een beroep doen op een 4-tal OCI’s die
hiertoe door Vegaplan vzw erkend zijn,
nl. AIB Vinçotte, Certalent, CKCert en
Tüv Nord Integra. Hun contactgegevens
staan op www.vegaplan.be. n
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STUDIEDAG KNOLBEGONIA 2017

Maandag 23 januari 2017 - 15.00 u - 18.00 u
Proefcentrum voor Sierteelt, Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen
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PROGRAMMA
15.00 u Verwelkoming
		
Pascal Braekman (Dept. Landbouw en Visserij)
15.10 u Knolbeschadiging reduceren d.m.v. doormetingen
met elektronische aardappel
		
Ilse Eeckhout (Proefcentrum voor Aardappelteelt)
15.40 u Nieuwe richtlijnen bij toepassen van metam-producten
		
Sofie Vergucht (Eastman Chemical Company)
16.10 u Actua gewasbescherming
		
Pascal Braekman (Dept. Landbouw en Visserij)
16.45 u N-bemesting in vollegrondssierteelt: het totaalconcept
gedemonstreerd !
		
Dominique Van Haecke (Proefcentrum voor Sierteelt)
17.10 u Stikstofopname en vroegtijdige monitoring van
stikstoftekorten bij knolbegonia
		
Sandy Adriaenssens (Proefcentrum voor Sierteelt)
17.35 u Rol van bemesting in geïntegreerde teelt van knolbegonia
		
Lowie Weerts (Haïfa-Group Belgium)

INSCHRIJVEN
Deelname is GRATIS, maar gelieve in te schrijven via
info@pcsierteelt.be vóór 20 januari 2017. Er wordt stipt gestart.
Gelieve tijdig aanwezig te zijn!
COÖRDINATIE & INLICHTINGEN
Marc Vissers (PCS) - tel. 09 353 94 85 - www.pcsierteelt.be
Pascal Braekman (Dept. LV) - tel. 09 276 28 43 - www.vlaanderen.be/
landbouw
Deze studiedag komt in aanmerking als vormingsactiviteit voor
de fytolicentie. Breng uw identiteitskaart mee !
Meer info op www.fytolicentie.be.
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