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In toepassing van het ministerieel besluit van 7 april 1995 betreffende de erkenning van stations, of 
laboratoria die bepaalde proeven en analyses verrichten met gewasbeschermingsmiddelen, is de  
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erkend onder nr.  20 SL. 
 
 
De erkenning is geldig voor de volgende proeven: 
 
 
- de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen en de effecten van deze middelen op de 

opbrengst van planten en plantaardige producten zoals in onderstaande tabel vermeld; 
 
-  het testen van de fytotoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen bij behandelde planten en 

plantaardige producten, effecten op volggewassen, effecten op andere planten, inclusief 
gewassen op aangrenzende velden zoals in onderstaande tabel vermeld; 

 
- de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de kwaliteit van planten en plantaardige 

producten zoals in onderstaande tabel vermeld; 
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herbicide fungicide 

insecticide/ 
acaricide 

groeiregulator 

Grootfruit x x x x 

Graangewassen met inbegrip 
van graszaadteelt 

x x x x 

Bieten x x x  

Aardappelen x x x  

Maïs x x x  

Koolzaad x x x  

Grasland x x x  

Cichorei en witloofwortelteelt x x x  

Peulvruchten x x x  

Groenteteelt in open lucht x x x  

Klein fruit en aardbeien in 
open lucht 

x x x  

Teelten onder bescherming x x x  

Sierteelt in open lucht 
(bloemen, sierbomen- en 
heesters, gazons, …) 

x x x  

Onbewerkte gronden x x x  

 
 
De erkenning is geldig voor de volgende toepassingsmethodes: 
 

- Bespuiten 
- Behandelde zaaizaden 
 
 

Deze erkenning is geldig van 19/06/2021 tot 19/06/2022. 
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Belangrijke opmerking: 
 
Indien andere types van behandelingen of proeven (toepassingstechniek of type van product of 
teelt) moeten gebeuren, is het noodzakelijk het volgende in te dienen bij de Dienst 
Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen: 
 
 - een bewijs dat het noodzakelijke materiaal beschikbaar is 
 - de procedures voor het gebruik van dit materiaal 
 - een aanvraag tot uitbreiding van deze erkenning 
 
Deze erkenning werd afgeleverd op basis van een wederzijdse erkenning vanuit Nederland. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens de Minister, 
 
 
 
 
 
 
 
 
ir. Anneke De Cock 
Celhoofd Omkadering en valorisatie van toelatingen 
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