
Enkel te gebruiken voor documentatiedoeleinden.
Uitgeprint vanaf de “Belgian Biosafety Server” – http://biosafety.ihe.be

1

• Bedrijf : CHICOLINE (S.A. Warcoing), rue de la sucrerie, 1
B-7740  Warcoing, Belgium

• Dossiernummer : B/B/95WSP5

• Gewas  : industriële cichorei (Cichorium intybus)

• Transgeen kenmerk : tolerantie voor het herbicide  Liberty
(glufosinaatammonium)

Na advies van de Bioveiligheidsraad en de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie van het
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur, heeft het Belgische
Ministerie van Landbouw aan Warcoing S.A. de toestemming verleend om het experimenteel
programma van 2001 in 2001 uit te voeren, zoals bescheven in de aanvraag van
B/BE/95/WSP5.

• Plaats en type van beproeving :

1) Gemeente Pecq :
♦ Veld met serres of kleine isolatiekooien voor de productie van

proefzaad onder ingeperkte omstandigheden.
2)  Gemeente Celles :

♦ Veldproef om cichoreirassen met hoge inuline-opbrengst te
selecteren.

• Mogelijke effecten en risico’s :
♦ Er is geen risico voor de volksgezondheid

Vooreerst wordt het gewas enkel op experimentele basis geteeld: de
voortgebrachte planten en zaden zijn niet bestemd voor menselijke of dierlijke
consumptie. Daarnaast vormt de aanwezigheid van deze teelt op een veld geen
enkel gezondheidsprobleem voor de buurt. Tenslotte is het in de beproeving
gebruikte herbicide een erkend herbicide dat door om het even wie gebruikt mag
worden.

♦ Er is geen effect op en ook geen risico voor de omgeving.
Bij de zaadproductie gebeurt de bestuiving onder ingeperkte omstandigheden in
serres. Bij de wortelproductie worden planten die een bloeistengel vormen
systematisch geëlimineerd voor de bloei. . Er is dus geen enkel risico op de
verspreiding van het stuifmeel van de GG planten. Al het plantenmateriaal, dat
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overbodig is of wordt voor de beproeving (resten en afval), wordt vernietigd.
Gedurende 2 jaar, volgend op de beproeving, worden de proefpercelen
regelmatig bezocht en eventuele opslag wordt vernietigd. Er is dus geen enkel
risico op de verspreiding van de GGO.
Het gebruikte herbicide wordt toegepast overeenkomstig de van kracht zijnde
reglementering en volgens de gebruiksvoorwaarden voorgeschreven in de
erkenning.

• Opvolging en controle van de beproeving :
Tijdens de beproevingsperiode worden de proeven minstens een keer per week
door competente mensen  opgevolgd en gecontroleerd. In elk gewasstadium wordt
het ministerie van landbouw op de hoogte gebracht van de werken die in de
proeven zullen uitgevoerd worden. De percelen en de beproeving worden
gecontroleerd door hetzelfde ministerie. En zoals reeds gezegd worden de
proefpercelen nadien nog 2 jaar opgevolgd tijdens geregelde bezoeken en
inspecties.

***


