
VERSIE 
21.01.2021GEWASBESCHERMING FORCERIE

BIJ INSCHUREN
ZIEKTEN MIDDEL ACTIEVE STOF VERNEVELEN ONDERDOMPELEN (1-2 MIN.) TOEPASSINGEN OPMERKING WACHTTIJD

PHOMA 
(ZWARTROT)

Tecto thiabendazool
80 ml in 20 l water per ton 

wortels
200ml in 100 l water zie (1)

SCLEROTINIA Dagonis difenoconazool+fluxapyroxad 75-100 ml per ton wortels 250 ml in 100 l water 1

Luna Privilege fluopyram 10 ml per ton wortels 20 ml in 100 l water 1 21 dagen

Switch, Serenva cyprodinil+fludioxonil 36 g per ton wortels 90 g in 100 l water 1

Contans WG Coniothyrium minitans
50 g in 10-20 l water per ton 

wortels
1

PHYTOPHTHORA Revus, Pergado V mandipropamid 5 ml in 100l water 1 21 dagen

KRAAGBEHANDELING
PLAGEN MIDDEL ACTIEVE STOF DOSIS TOEPASSINGEN OPMERKING WACHTTIJD

MINEERVLIEGEN Tracer spinosad 0,5 ml/m² 1 18 dagen

Boomerang, Conserve Pro spinosad 2 ml/m² 1 18 dagen

ZIEKTEN MIDDEL ACTIEVE STOF DOSIS TOEPASSINGEN OPMERKING WACHTTIJD

PHYTOPHTHORA Ortiva, Norios, Zakeo 250 SC, Zoxis 250 SC azoxystrobin 1 ml/m² zie (2)

Revus, Pergado V mandipropamid 0,5 ml/m² 1 21 dagen

Previcur Energy fosethyl+propamocarb 20 ml/m² 1 zie (3) 21 dagen

PYTHIUM Previcur Energy fosethyl+propamocarb 20 ml/m² 1 zie (3)

SCLEROTINIA Dagonis difenoconazool+fluxapyroxad 15 ml/m² 1 21 dagen

Luna Privilege fluopyram 1 ml/m² 1 21 dagen

Switch, Serenva cyprodinil+fludioxonil 4,5 g/m² 1 21 dagen

BACTERIE MIDDEL ACTIEVE STOF DOSIS TOEPASSINGEN OPMERKING WACHTTIJD

ERWINIA 
(BACTERIEROT)

Hydro WG, Koperhydroxide WG, Ko-Plus 40 koperhydroxide 6 g/0,5 l/m²

Hydro Super 25 WG koperhydroxide 9,6 g/0,5 l/m²

Cuperit, Cuprex 50%, Cuprex 50% WG, Curvata koperoxychloride 4,8 g/0,5 l/m² zie (4)

IN DE VOEDINGSOPLOSSING/BODEM
PLAGEN MIDDEL ACTIEVE STOF DOSIS voor 100 l voedingsoplossing TOEPASSINGEN OPMERKING WACHTTIJD

AALTJES Nemguard GR Knoflookextract 20 kg/ha 1
Inwerken in de 

bodem

RUPSEN Turex WG 
Bacillus thur. ssp. aizawai 

GC-91
1 kg/ha 3

interval minstens 

7 dagen

ZIEKTEN MIDDEL ACTIEVE STOF DOSIS voor 100 l voedingsoplossing TOEPASSINGEN OPMERKING WACHTTIJD

PHYTOPHTHORA Paraat dimethomorf 0,5g/100 l

Previcur Energy fosethyl+propamocarb 40 ml 1 zie (3) 21 dagen

Proplant propamocarb 12,5 ml

Revus, Pergado V mandipropamid 0,75 ml 1 21 dagen

 Maximum 1 toepassing per teelt per actieve stof  

  Eigen keuze om één of meerdere van deze producten te gebruiken zolang ze niet dezelfde actieve stof bevatten  

  De overschotten van de spuitoplossing dienen behandeld te worden volgens het document “Goede Landbouwpraktijk: na-oogstbehandelingen van witloofwortels”, beschikbaar op www.fytoweb.be.

      
PRAKTIJKPUNT LANDBOUW

(1) Tecto: het is noodzakelijk zeer strikt de goede agrarische praktijken toe te passen !! 

(2) Azoxystrobin: enkel voor Norios en Zoxis 250SC: max 1 toepassing/teelt - wachttijd 21 dagen.  

(3) Previcur Energy: om overschrijdingen van MRL te voorkomen, is het verboden om fosethyl-Al toe te passen tijdens de opslag (bewaring) of tijdens de forcerie, indien de wortels reeds op het veld met fosethyl-Al behandeld werden.  

(4) Ko-Plus 40 en koperhydroxide WG kan soms fytotoxiciteit veroorzaken      

De vermelde producten zijn erkend op het moment van publicatie. Het is niet gegarandeerd dat zij erkend blijven. Controleer de gegevens steeds op fytoweb.be en volg de veiligheidsvoorschriften van
de fabrikant, invoerder of verdeler. Deze publicatie werd met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de 
informatie in deze publicatie. De gebruiker van deze publicatie ziet af van elke klacht tegen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, de provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro en zijn medewerkers, 
van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, provincie Vlaams- Bra-
bant, ILVO, Inagro of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.



GEWASBESCHERMING VELDFASE

PLAGEN
MIDDEL ACTIEVE STOF DOSIS per ha TOEPASSINGEN OPMERKINGEN WACHTTIJD

BLADLUIZEN Movento (100 SC) spirotetramat 0,45 l 2/12 mnd interval 14 dagen - BZ: 1 m 50 dagen

Bandaka, Ultor 150 OD spirotetramat 0,5 l 2/12 mnd interval 14 dagen - BZ: 1 m 14 dagen

Karate Zeon, Karis 100 CS, Korado 

100 CS, Ninja
lambda-cyhalothrin 0,1 l zie (1) zie (1) 14 dagen

Okapi pirimicarb+lambda-cyhalothrin 1,5 l 1 BZ: 10 m 7 dagen

Decis 15 EW, Patriot Protech, Split 

, Delete
deltamethrin 0,83 l 3 interval 7 dagen - BZ: 5 m 7 dagen

Decis EC 2,5, Patriot, Splendid deltamethrin 0,5 l 3/12 mnd zie (2) 7 dagen

Pirimor pirimicarb 0,4 kg 2

Bio-Pyretrex pyrethrinen+piperonylbutoxide 5 l 2 interval 7 dagen - BZ: 10 m 2 dagen

NAAKTSLAKKEN Ferrex RB, Escar-Go ijzerfosfaat 6 kg BZ: 1m

Sluxx, Derrex AS 7 kg/ha 1-4/12mnd BZ: 1m

RITNAALDEN zaadbehandeling: Force of Force 

200 CS
tefluthrin 1

enkel voor behandeling 

van omhulde zaaizaden

RUPSEN Karate Zeon, Karis 100 CS, Korado 

100 CS, Ninja
lambda-cyhalothrin 0,075 l zie (1) zie (1) 14 dagen

Okapi pirimicarb+lambda-cyhalothrin 1,5 l 1 BZ: 10 m 14 dagen

Decis 15 EW, Patriot Protech, Split, 

Delete 
deltamethrin 0,83 l 3 interval 7 dagen - BZ: 5 m 7 dagen

Decis EC 2,5, Patriot, Splendid deltamethrin 0,5 l 3/12 mnd zie (2) 7 dagen

Bio-Pyretrex pyrethrinen+piperonylbutoxide 5 l 2 interval 7 dagen - BZ: 10 m 2 dagen

Xentari WG, Florbac Bacillus thur. ssp. aizawai ABTS-1857 0,75-1 kg 0 dagen

Dipel DF Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki 0,5-1 kg 8 interval 7 dagen 0 dagen

Turex WG Bacillus thuringiensis ssp. aizawai 1 kg 3 interval 7 dagen 0 dagen

WANTSEN Karate Zeon, Karis 100 CS, Korado 

100 CS, Ninja
lambda-cyhalothrin 0,075 l zie (1) zie (1) 14 dagen

WITLOOFMINEERVLIEG Movento (100 SC) spirotetramat 0,45 l 2/12 mnd interval 14 dagen
50 dagen

WOLLIGE WORTELLUIS  Movento (100 SC) 0,75 l 50 dagen

Bandaka, Ultor 150 OD spirotetramat 0,5 l 2/12 mnd interval 14 dagen  

AALTJES Nemguard gr knoflookextract 20 kg 1 inwerken in bodem

BACTERIE
MIDDEL ACTIEVE STOF DOSIS per ha AANTAL TOEPASSINGEN OPMERKINGEN WACHTTIJD

ROTTE KROPPEN
PSEUDOMONAS, 
ERWINIA 

Hydro WG, Koperhydroxide WG, Ko-Plus 

40
koperhydroxide 2,5 kg 20

toepassen 3 weken voor 

de oogst - BZ: 5 m 
2/12 mnd

 of Hydro Super 25 WG koperhydroxide 4 kg 20
toepassen 3 weken voor 

de oogst - BZ: 5 m 
2/12 mnd

Cuperit, Cuprex 50 %, Cuprex 50 % WG, 

Curvata
koperoxychloride 2 kg 20

toepassen 3 weken voor 

de oogst - zie (1)
2/12 mnd

(1)  Lambda-cyhalothrin: enkel voor Karate Zeon, Ninja: max. 2 toepassingen/teelt - BZ: 10 m - enkel voor Karis 100 CS, Korado 100 CS: max. 3 toepassingen/teelt - BZ: 20 m.

(2)  Decis EC 2,5 e.a.: Decis EC 2,5, Deltaphar, Demetrina 25 EC, Mezene, Patriot, Splendid, Splendour: enkel voor Decis EC 2,5, Patriot en Splendid: BZ: 10 m - enkel voor Deltaphar, Demetrina 25 EC, Mezene, Splendour: BZ: 5 m 
en een interval van 7 dagen

(1) Enkel voor Cuperit, Cuprex 50 %, Curvata: BZ: 2 m - enkel voor Cuprex 50 % WG: BZ: 5 m.

VERSIE 
21.01.2021

 Maximum 1 toepassing per teelt per actieve stof  

  Eigen keuze om één of meerdere van deze producten te gebruiken zolang ze niet dezelfde actieve stof bevatten  
  De overschotten van de spuitoplossing dienen behandeld te worden volgens het document “Goede Landbouwpraktijk: na-oogstbehandelingen van witloofwortels”, beschikbaar op www.fytoweb.be.

      
PRAKTIJKPUNT LANDBOUW

De vermelde producten zijn erkend op het moment van publicatie. Het is niet gegarandeerd dat zij erkend blijven. Controleer de gegevens steeds op fytoweb.be en volg de veiligheidsvoorschriften van
de fabrikant, invoerder of verdeler. Deze publicatie werd met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de 
informatie in deze publicatie. De gebruiker van deze publicatie ziet af van elke klacht tegen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, de provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro en zijn medewerkers, 
van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, provincie Vlaams- Bra-
bant, ILVO, Inagro of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.

BZ= bufferzone

BZ= bufferzone



GEWASBESCHERMING VELDFASE

ZIEKTEN
MIDDEL ACTIEVE STOF DOSIS per ha AANTAL TOEPASSINGEN OPMERKINGEN WACHTTIJD

ALTERNARIA Geyser e.a. difenoconazool 0,5 l zie (3) zie (3) 30 dagen

Ortiva Top azoxystrobin+difenoconazool 1 l 1 BZ: 1 m 30 dagen

Ortiva, Norios, Zakeo 250 SC, 

Zoxis 250 SC 
azoxystrobin 1 l 1

nevenwerking tegen echte 

meeldauw - zie (4)
21 dagen

Signum, Terminett, Bospy boscalid+pyraclostrobin 1,5 kg 2

interval 14-28 dagen - BZ: 

10 m - max. 1 kg boscalid/

ha/12 maanden

14 dagen

ECHTE 
MEELDAUW

Eminent, Belrose tetraconazool 0,8 l 1 30 dagen

Geyser e.a. difenoconazool 0,5 l zie (3) zie (3) 30 dagen

Opus Plus epoxyconazool 1,5 l 1 BZ: 10 m - zie (1) 30 dagen

Ortiva Top azoxystrobin+difenoconazool 1 l 1 BZ: 1 m 30 dagen

Karma kaliumwaterstofcarbonaat 3 kg 8 interval 7 dagen 1 dag

Cosavet, Hermovit, Kumulus 

WG, Thiovit Jet 
zwavel 5 kg preventief 0 dagen

PHYTOPHTHORA Aliette WG, Fosevel fosethyl 5 kg 2
interval 15 dagen - zie (5) 

BZ: 1m
14 dagen

ROEST Eminent, Belrose tetraconazool 0,8 l 1 30 dagen

Geyser e.a. difenoconazool 0,5 l zie (3) zie (3) 30 dagen

Opus Plus epoxyconazool 1,5 l 1 BZ: 10 m - zie (1) 30 dagen

Ortiva Top azoxystrobin+difenoconazool 1 l 1 BZ: 1m 30 dagen

Ortiva, Norios, Zakeo 250 SC, 

Zoxis 250 SC 
azoxystrobin 1 l 1

nevenwerking tegen echte 

meeldauw - zie (4)
21 dagen

Signum, Terminett, Bospy boscalid+pyraclostrobin 1,5 kg 2

interval 14-28 dagen 

BZ: 10 m - max. 1 kg bosca-

lid/ha/12 maanden

14 dagen

SCLEROTINIA
Luna Sensation fluopyram+trifloxystrobin 0,6 l 1

BZ: 5 m - zie (1), geen 

kardoen, selderij en 

knolvenkel als volgteelt

21 dagen

Signum, Terminett, Bospy boscalid+pyraclostrobin 1,5 kg 2

interval 14-28 dagen 

BZ: 10 m - max. 1 kg bos-

calid/ha/12 maanden

14 dagen

Contans WG (2 kg op 5 cm 

diepte, 4 kg op 10 cm)
Coniothyrium minitans 2-4 kg 

inwerken in de bodem voor 

zaaien
0 dagen

ZWARTROT
RHIZOCTONIA

Maxim 480 FS fludioxonil
100 ml /100 kg 

zaden
1 zaadbehandeling 

(1)  Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als “sterk 
erosiegevoelig”. Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificieerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het 
gebruik wel toegestaan.

(2)  Lambda-cyhalothrin: enkel voor Karate Zeon, Ninja: max. 2 toepassingen/teelt - BZ: 10 m - enkel voor Karis 100 CS, Korado 100 CS: max. 3 toepassingen/teelt - BZ: 20 m.

(3)   Geyser e.a.,: Geyser, Difcor 250 EC, Mavita 250 EC, Square 250 EC, Tapier, Tapier 250 EC: enkel voor Tapier 250 EC: toepassen vanaf begin wortelontwikkeling (diameter > 0,5 cm) - max. 1 toep./12 maanden - BZ: 10 m - 
enkel voor Geyser, Difcor 250 EC, Mavita 250 EC, Square 250 EC, Tapier: max. 1 toepassing/teelt

(4)  Azoxystrobin: enkel voor Ortiva, Zakeo 250 SC: BZ: 5 m - enkel voor Norios, Zoxis 250 SC: stadium: kiembladeren-typische vorm en grootte van de wortel bereikt - BZ: 20 m

(5)   Aliette WG: om overschrijdingen van de MRL te voorkomen, kan fosetyl-aluminium na een toepassing op het veld, niet meer toegepast worden vóór bewaring of tijdens de forcerie - Wachttijd tussen toepassing in witloofwor-
telteelt en planten of zaaien van volggewas: 30 dagen.

  

VERSIE 
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 Maximum 1 toepassing per teelt per actieve stof  

  Eigen keuze om één of meerdere van deze producten te gebruiken zolang ze niet dezelfde actieve stof bevatten  

  De overschotten van de spuitoplossing dienen behandeld te worden volgens het document “Goede Landbouwpraktijk: na-oogstbehandelingen van witloofwortels”, beschikbaar op www.fytoweb.be.

      
PRAKTIJKPUNT LANDBOUW

De vermelde producten zijn erkend op het moment van publicatie. Het is niet gegarandeerd dat zij erkend blijven. Controleer de gegevens steeds op fytoweb.be en volg de veiligheidsvoorschriften van
de fabrikant, invoerder of verdeler. Deze publicatie werd met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de 
informatie in deze publicatie. De gebruiker van deze publicatie ziet af van elke klacht tegen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, de provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro en zijn medewerkers, 
van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, provincie Vlaams- Bra-
bant, ILVO, Inagro of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.

BZ= bufferzone



GEWASBESCHERMING VELDFASE

ONKRUIDEN
FASE MIDDEL ACTIEVE STOF DOSIS per ha

AANTAL 
TOEPASSINGEN

OPMERKINGEN WACHTTIJD

VOOR HET ZAAIEN Bonalan (inwerken in 

de bodem)
benfluralin 8 l BZ: 20 m (min. 50 % driftreductie) 

zie (1)

VOOR OPKOMST Legurame, Carburame carbeetamide 5 l 
gebruik tot 30/11/2023 - max. 5 l/ha/

teelt - zie (2)

Kerb 400 SC, Solitaire, 

Atapropy
propyzamide 2,8-3,1 l 

max. 1,25 kg propyzamide/ha/12 

maanden 

Boa, Wopro penoxulam penoxsulam 0,75 l 
gefractioneerd - toepassen van 

droog zaad tot 5 bl. - BZ: 1m

NA OPKOMST

Om het werkingsspectrum 

te vergroten worden de  

middelen best 

gecombineerd in een lage 

dosissysteem

Opm.: AZ 500 en Dual Gold/

Lecar of Frontier Elite niet 

mengen ! 

droog zaad 

5-bladstadium 
Boa, Wopro penoxulam penoxsulam 0,75 l gefractioneerd toepassen 

kiembladstadium

sluiten van de rijen

Safari triflusulfuron-methyl 5-30 g
Safari: max. 60 g/ha/teelt - interval 

7-10 dagen- BZ: 1m

Shiro 500 triflusulfuron-methyl 30g Shiro 500: interval 7 dagen - BZ: 10 m 

kiemlobstadium

6 bladstadium 
AZ 500 isoxaben 0,2 l 

eventueel gefractioneerd - BZ: 10 

m - zie (1) 

na-opkomst
Kerb 400 SC, Solitaire, 

Atapropy
propyzamide 2,8-3,1 l 

max. 1,25 kg propyzamide/ha/12 

maanden - BZ:1m 

1-8 bladstadium
Frontier Elite, Arundo, 

Grometa
dimethenamide-p 0,1-0,6 l 4

max. 1 kg dimethenamide-p/ha/12 

maanden - zie (3) 

1-8 bladstadium
Dual Gold, Codal, Efica 

960 EC, Lecar
S-metolachloor 0,1-0,6 l 3

max. 1,3 l/ha/12 mnd - interval 8 d. - 

BZ: 10 m - zie(4) 

2-4 bladstadium Legurame, Carburame carbeetamide 1 l 2
gebruik tot 30/11/2023 - max. 5 l/

ha/teelt - zie (2) 

Grassen

niet mengen met 

andere herbiden 

erkend in 

na-opkomst:

Pantera quizalofop-p-tefuryl 2,25 l 1 BZ: 1 m (min. 90% driftreductie) - 
zie (5)

60 dagen

Centurion (1 l tegen 

kweek)
clethodim 0,5 l 1/12 mnd BZ: 20 m (min. 50% driftreductie) 56 dagen

Select Prim (2 l tegen 

kweek)
clethodim 1 l 1/12 mnd BZ: 20 m (min. 50% driftreductie) 56 dagen

Fusilade Max fluazifop-p-butyl 1-3 l 2
max. 375 g fluazifop-p-butyl/ha/12 

maanden - BZ: 1m

Targa Prestige, Targa 

Megamax
quizalofop-p-ethyl 1-3 l 1 toepassen na opkomst - zie (6) 28 dagen

UITVLOEIERS
MIDDEL ACTIEVE STOF DOSIS per 100 l oplossing OPMERKINGEN WACHTTIJD

NA OPKOMST Trend 90 isodecyl-alcohol ethoxylaat 50-100 ml
in menging met een erkend herbicide (100 ml bij spuitvolume 

150-400 l/ha, 50 ml spuitvolume > 400 l/ha) 
i.f.v. het middel waarmee 

gemengd wordt

(1)  Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als “sterk 
erosiegevoelig”. Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificieerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het 
gebruik wel toegestaan.

(2)   Legurame, Carburame: max. 5 l/ha/teelt - voor opkomst: 5 l/ha - in het 2-4 bladstadium: gefractioneerd en max. 1 l/ha per toepassing - interval 7 dagen - Om residuproblemen te voorkomen moet een tijdspanne van min-
stens 30 dagen gerespecteerd worden tussen de laatste toepassing en het zaaien of het planten van volgende teelt.

(3)  Frontier Elite, Arundo, Grometa: interval 7-10 dagen - voorkeur verlaagde dosis van maximum 1 l/ha/teelt - BZ: 20 m - geen werking op varkensgras.

(4)  Dual Gold: om grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt op zand en lemig zandgronden (zoals aangegeven op de Bodemkaart van België, textuurklasse “Z” en “S”).

(5)  Pantera: Niet mengen met een hulpstof. - Een wachttijd van 120 dagen moet gerespecteerd worden voor het zaaien of het planten van de volgende teelt.

(6) Targa Prestige, Targa Megamax: de aangegeven lagere dosissen mogen niet toegepast worden op zware bodems en/of wanneer er gevaar voor resistentie dreigt.
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 Maximum 1 toepassing per teelt per actieve stof  

  Eigen keuze om één of meerdere van deze producten te gebruiken zolang ze niet dezelfde actieve stof bevatten  

  De overschotten van de spuitoplossing dienen behandeld te worden volgens het document “Goede Landbouwpraktijk: na-oogstbehandelingen van witloofwortels”, beschikbaar op www.fytoweb.be.

      
PRAKTIJKPUNT LANDBOUW

De vermelde producten zijn erkend op het moment van publicatie. Het is niet gegarandeerd dat zij erkend blijven. Controleer de gegevens steeds op fytoweb.be en volg de veiligheidsvoorschriften van
de fabrikant, invoerder of verdeler. Deze publicatie werd met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de 
informatie in deze publicatie. De gebruiker van deze publicatie ziet af van elke klacht tegen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, de provincie Vlaams-Brabant, ILVO, Inagro en zijn medewerkers, 
van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw, provincie Vlaams- Bra-
bant, ILVO, Inagro of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze publicatie beschikbaar gestelde informatie.

BZ= bufferzone


