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PROFESSIONELE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE SIERTEELT
Lijst van recente nieuwe erkenningen en uitbreidingen van erkenningen
Dank zij het werk van de werkgroep “Kleine Teelten” en verschillende fytofarmaceutische bedrijven werden het voorbije jaar enkele
interessante erkenningen bekomen in de sierteelt. Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen. Meer informatie over deze producten is te vinden op www.fytoweb.fgov.be.
Stap voor stap wordt het gebrek aan erkende en efʖciënte middelen in de sierteelt opgevuld. Via het principe van (zonale) wederzijdse erkenningen, zoals voorzien in de nieuwe Europese verordening, zullen in de toekomst nog gemakkelijker erkenningen kunnen
bekomen worden in de sierteelt en zal er meer gelijkvormigheid bestaan tussen de verschillende lidstaten.
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HANDELSPRODUCT
Lentagran 45 WP
Agrichim fenmedifam
Kemifam SE, Medifam SE
Dianal 160, Betosip 160
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