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BIE MANS

Globalgap verklaring
GEMERT, maart 2018
Betreft: Verklaring van Biemans Plantenkwekerij BV voor het aantoonbaar maken dat
Uw plantmateriaal door ons opgekweekt voldoet aan alle in Global-Gap gestelde
eisen ten aanzien van de opkvveek van plantmateriaal.
Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u van ons een verklaring van het door ons opgekweekte plantmateriaal
voor de teelt van prei, dat voldoet aan de eisen zoals gesteld in Richtlijn 93/62/EG
betreffende het in handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen met
uitzondering van zaad, welke zijn vastgelegd in het keuringsreglement van de Naktuinbouw.
Het toezicht op de naleving van de eisen geschiedt door keurmeesters van de Naktuinbouw.
De afleverbonnen zoals u die van ons ontvangt, dienen tevens als plantenpaspoort of
gezondheidscertificaat. In verband met de controle op de naleving van de Global-gap eisen is
het van belang dat u deze documenten bewaart.
Alle door ons gebruikte gewasbeschermingsmiddelen zijn geregistreerd. Bewijzen hiervan
zijn op aanvraag beschikbaar.
Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, om deze brief te bewaren bij uw afleverbonnen
voor Grobal-gap certificering voor het seizoen 2017 – 2018.
Hoogachtend,
Biemans Plantenkwekerij BV
Deel 70
5421 RV Gemert
Walter Biemans
Te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen 2018;
Fungiciden;
Folicur, Kenbyo, Rudis, Amistar Top.
Herbiciden;
Stomp, Lentagram, Bromotril.
Insecticiden;
Decis, Vertimec Gold, Tracer

Op al onze offertes. op alle opdrachten aan ons tot verkoop en levering en op alle overeenkomsten terzake daarvan. ziJn de Algemene Voorwaarden Sierteelt en Voedingstu1nbouw Opkweek van
Plantum NL van toepassing. De koper verklaart kennis genomen te hebben van deze voorwaarden, waarvan een aantal bepalingen is afgedrukt op de achterz11de van dit formulier, en verklaart
deze voorwaarden volledig te aanvaarden. Een volledig exemplaar is op aanvraag verkri1gbaar en tevens beschikbaar via www.Plantum.nl.

