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SKAL nr.

Bij uw GlobalG.A.P gecertificeerd bedrijf zijn de volgende gegevens/praktijk van toepassing:

De van toepassing zijn de MRL's EU

De toegepaste gewasbeschermingsmiddelen/chemicaliën zijn bekend bij de teler, Ja  

De toegepaste gewasbeschermingsmiddelen/chemicaliën zijn wettelijk toegelaten, Ja  

De wettelijk vastgestelde richtlijnen/dosering  per middel wordt aangehouden, Ja  

Blijkt uit eerdere residu-analyse dat er een risico is tot overschrijving van de MRL’s Nee  

Zo Ja, welk gewas:  

Behandelingsapparatuur wordt elke nieuwe behandeling schoongemaakt,              Ja  

Behandelingsapparatuur is op juiste werking gecontroleerd,                             Ja  

Zijn er risico’s vorige teelten of aangrenzende teelten Nee  

Zo Ja, welke 

Zijn er uitzonderingen op bepaalde teelten op uw bedrijf? Nee

Zo Ja, welke: 

   

Gewas/commodity Area ( ha) Oogst / Harvest Veiligheidstermijn Na-oogst beh. Risicogroep

Winter tarwe 25 Enkel Nee 3  

Zomer Tarwe 4 Enkel Nee 3  

Winter Gerst 10 Enkel Nee 3  
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Wanneer het bedrijf niet in de steekproef valt, wordt er niet bemonsterd en geanalyseerd. 

Als onderdeel van de documentatie van de GlobalGAPcertificering, dient het bedrijf deel te nemen aan een residumonitoringsprogramma. 

Dit deelnamecertificaat toont aan dat het genoemde teeltbedrijf onder contract deelneemt aan het residumonitoringssysteem van TLR voor 

het aangegeven jaar.

Deelname aan het residumonitoringssysteem houdt in dat op basis van steekproef de producten als genoemd op het deelnamecertificaat 

bemonsterd en geanalyseerd worden op residu (pesticiden, bestrijdingsmiddelen). Selectie van de steekproef wordt uitgevoerd op basis 

van verschillende categorieën (1,2,3,4) met ieder een eigen steekproeffrequentie. 

Wanneer het bedrijf en of product binnen de steekproef valt, wordt de partij (teeltunit) door TLR bemonsterd conform EU2002/63 en 

geanalyseerd. Het bedrijf ontvangt hiervan een bemonsterings- en een analyserapport.

Als uit de analyse blijkt dat er verboden middelen gebruikt worden en/of MRL’s overschreden worden, wordt dit gemeld aan de 

certificerende instelling voor GlobalGAP van de teler. Het GlobalGAP certificaat kan dan ingetrokken worden.


