
I II III

Pesticide waarin het
residu uitgedrukt is,
behoudens andere

vermelding

Metabolieten, isomeren,
afbraakproducten,
reactieproducten

en andere pesticiden
begrepen in het toegelaten

residu

Toegelaten maximumgehalten aan residuen

(mg/kg)

FOLPET geen (a) pitvruchten (b) 3

som van captan en van
folpet (b)

kersen (zoete kersen en krieken)
(a)

2

wijndruiven (a) 5

aardbeien (andere dan bosaard-
beien) (b)

3

bramen (b) 3

frambozen (b) 3

aalbessen (rood, zwart en wit) (b) 3

kruisbessen (b) 3

uien (a) 0.1

tomaten (b) 2

cucurbitaceae met niet-eetbare
schil (a)

1

koolrabi (a) 0.05

sla (Lactuca sativa)(a) 2

bonen (met peul) (b) 2

bonen (zonder peul) (b) 2

aardappelen (a) 0.1

thee (a) 0*(0.05)

hop (a) 150

tarwe (a) 2

gerst (a) 2

overige (a) 0*(0.02)

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 19 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van
13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op
voedingsmiddelen.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

*

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2007/22549]N. 2007 — 1556 (2007 — 1422)
20 MAART 2007. — Ministerieel besluit tot wijziging van het

ministerieel besluit van 30 augustus 1999 betreffende de
bestrijding van Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. —
Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2007, derde uitgave, akte
nr. 2007/022482, blz. 18484, dient, in de plaats van « annexe I »,
« annexe II » gelezen te worden onder punt 1 van de Franse tekst van
bijlage II van bovenvermeld ministerieel besluit van 20 maart 2007.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2007/22549]F. 2007 — 1556 (2007 — 1422)
20 MARS 2007. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du

30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. — Erratum

Au Moniteur belge du 30 mars 2007, troisième édition, acte
n° 2007/022482, à la page 18484, il faut lire « annexe II » à la place de
« annexe I » sous le point 1 du texte français de l’annexe II de l’arrêté
ministériel du 20 mars 2007 précité.
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