
 

 

 

 

Nieuwsbrief – Winter 2020 

Denk bij pacht of verhuur aan de verklaringen betreffende knolcyperus en met 

neonicotinoïden behandeld zaaizaad! 
 Je kan voorbeeldverklaringen vinden in onze handleiding. 

 
 

Verhuur of huur je een perceel? 

Aanwezigheid van knolcyperus en gebruik van met neonicotinoïden behandeld zaaizaad 

Knolcyperus is een moeilijk te beheersen onkruid. 

Om verdere uitbreiding ervan tegen te gaan, werden 

in de IPM richtlijnen en dus ook in de Vegaplan Stan-

daard voorzorgsmaatregelen opgenomen. Zo moe-

ten de percelen besmet met knolcyperus als laatste 

bewerkt worden en moet je de machines reinigen bij 

het verlaten van het perceel. Om te waarborgen dat 

de huurder op de hoogte gesteld wordt van de aan-

wezigheid van knolcyperus bij cultuurpacht of ter 

beschikking stellen van land, dient een document 

getekend te worden door beide partijen. Vegaplan 

stelt voorbeelden ter beschikking voor Vlaanderen 

en Wallonië. Je kan die raadplegen via de handlei-

ding op onze site. 

Om het document te downloaden klikt je op de link 

hieronder en ga je naar eis 5.8.1 (Wallonië) of 5.8.2 

(Vlaanderen):  

http://www.vegaplan.be/nl/landbouwers-loonwerkers/standaard/handleiding/inhoud 

Hetzelfde geldt voor percelen waarop in 2019 en/of 2020 zaaizaad van suikerbieten, slasoorten, andijvie 

of wortelen die met de neonicotinoïden clothianidin en/of thiametoxam behandeld werden, is uitgezaaid. 

De bijkomende voorwaarden voorzien dat gedurende twee jaar na de uitzaai geen bijenattractieve bloei-

ende gewassen uitgezaaid/geplant mogen worden (bloeiende groenbedekkers kunnen wel, op voorwaarde 
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dat de bloei voorkomen wordt door mechanische behan-

deling). Gedurende de daaropvolgende drie jaar kunnen 

minder bijenattractieve gewassen uitgezaaid/geplant 

worden zoals aardappelen, maïs en vezelvlas. Om de tra-

ceerbaarheid van elke zaadbehandeling te verzekeren, 

dient bij het verpachten of verhuren van elk perceel 

waarop de betrokken gewassen geteeld werden (of zullen 

worden) een verklaring te worden opgesteld. Deze ver-

klaring vermeldt of het zaaizaad al dan niet behandeld is 

met de werkzame stoffen clothianidin en/of thiametoxam 

en wordt door beide partijen ondertekend. 

Voorbeeldverklaringen kan je raadplegen op onze website in de handleiding van Vegaplan. Klik op de link 

hieronder en ga naar eis 4.1.16 http://www.vegaplan.be/nl/landbouwers-loonwerkers/standaard/handlei-

ding/inhoud 
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