Nieuwsbrief – Zomer 2017

PLANTAARDIGE PRODUCTIE

Certificeringsaudits: de meest frequente niet-conformiteiten
_________________________________________________
Dankzij de gegevens bezorgd door de certificeringsinstellingen hebben wij nauwkeurige statistieken
kunnen trekken betreffende de meest voorkomende niet-conformiteiten (NC). In de tabel hieronder
wordt het overzicht gegeven van de vijf meest voorkomende niet-conformiteiten voor elk van de drie
beoordelingsniveau’s voorzien in de Vegaplan Standaard. De niet-conformiteiten van niveau 1 moeten
binnen de drie maanden (na een initiële audit) of een maand (na een vernieuwingsaudit) worden
opgeheven om het certificaat te verkrijgen.

Eisen van niveau 1: 100 % naleving nodig

% NC

Alle
audits

1. De persoon die de gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt moet
kunnen beschikken over de juiste beschermende kledij (overall en laarzen,
handschoenen, ademhalingsbeschermingsmasker). Deze kledij wordt niet
bewaard in het fytolokaal en afzonderlijk van andere kledij. [Alle teelten]
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De landbouwer registreert tevens variëteit/ras. Wanneer zaaien of planten in
onderaanneming gebeuren, wordt de naam van de loonwerker genoteerd.
[Aardappelen, groenten, fruit, zaden en pootgoed]

3.

Waterkwaliteit eisen naleven bij spoelen, wassen en transport, en indien
nodig over de nodige wateranalyses beschikken [Groenten versmarkt, fruit]

4.

Identificatie van de producent en van de onderneming. [Alle teelten]

5. De landbouwer is verplicht een teeltrotatie van één op drie te respecteren
voor de teelt van aardappelen. [Aardappelen]
Eisen van niveau 2: 70 % naleving nodig
1. In geval van “lange termijn” bewaring moet de temperatuur van het
gestockeerde lot gemeten en geregistreerd worden. [Granen, oliehoudende
en proteinehoudende gewassen]
2.

Beroep doen op een Vegaplan gecertificeerde loonwerker. [Alle teelten]

3. De landbouwer voert minstens een jaarlijkse controle uit en noteert zijn
bevindingen. Hij houdt het spuittoestel in goede staat. [Alle teelten]

4. Geconcentreerde vloeibare kunstmest wordt opgeslagen in een afgesloten en
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lekvrije tank, voorzien van een opvangbak. De tank en uitrusting moeten
beschermd worden tegen elke accidentele opening. [Alle teelten]

5. De landbouwer voorziet volgende pictogrammen in de loodsen en de
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2. De landbouwer voert minstens een jaarlijkse controle uit en noteert de datum
van de controle. [Alle teelten]
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bewerking--, -opslag en verkoopsruimten:
- ‘Verboden te roken’
- ‘Verboden te eten en drinken’ (met uitzondering van water)
- ‘Verboden voor huisdieren’. [Alle teelten]

Niveau 3 eisen: Aanbevelingen
1. Registreer het resultaat van de bestrijding op de teelt/perceelfiche. [Alle
teelten]

Jaarlijks de meststofstrooier afstellen en onderhouden en de datum van de
controle noteren. [Alle teelten]

4. Noteer op de teelt/perceelfiche op basis van welke monitoringsmethode
overgegaan

is

tot

interventie

(waarnemingen,

waarschuwingsberichten,

monsteranalyse …). [Alle teelten]

5. Er is een éénmalig droogsysteem aanwezig om de handen na het wassen te
drogen. [Groenten en fruit versmarkt]
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