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___________________________________________________________________________
Actellic opnieuw toegelaten als dompelmiddel
In 2009 kan Actellic weer als dompelmiddel worden toegepast in de lelieschubben om
bollenmijt te bestrijden. Dit werd vorige week bekend na de maandelijkse collegevergadering
van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). Het
middel is toegelaten in de periode van 1 januari 2009 tot 1 januari 2010 als Dringend Vereist
Gewasbeschermingsmiddel en heeft als toelatingsnummer 12993. Deze toelating is een
verlenging van de toelating van Actellic uit het huidige seizoen. Naast deze bijzondere
toelating, die jaarlijks moet worden geregeld, bestaat er ook de reguliere toelating van Actellic
met toelatingsnummer 6469. Dit middel kan worden gebruikt als ruimtebehandeling.

Toelating Topsin M Vloeibaar weer terug
Het Ctgb heeft vorige week eveneens een besluit genomen over een aantal toepassingen van
Topsin M Vloeibaar. Dit middel wordt in het dompelbad toegepast tegen diverse
schimmelziektes. Met het besluit is er weer meer zekerheid gekomen dat het middel in het
gehele seizoen van 2009 ook gebruikt kan worden. Bloembollentelers konden op dit moment
Topsin M Vloeibaar nog in het dompelbad doen, vanwege de aflevertermijn en de
opgebruiktermijn. De opgebruiktermijn zou in juni 2009 aflopen. Met het nieuwe besluit van
het Ctgb kan het middel weer het hele seizoen van 2009 gebruikt worden en is de toelating
weer hersteld.

Mestboekhouding.
Aan het einde van het jaar moet de mestvoorraad in de boeken weer kloppen. Houdt bij het
bemestingsplan rekening met die aspecten die in 2009 veranderen.

Inwerkingtreden van het “besluit bodemkwaliteit”.
• Het besluit bodemkwaliteit is in werking getreden. Er is een overgangsperiode van twee
jaar voor het terugbrengen van tarragrond naar het land waarop in de afgelopen twee jaar
een gelijkwaardig gewas heeft gestaan. In dit opzicht is er voorlopig niets gewijzigd, maar
wel voor de afzet van tarragrond (spoelgrond en zeefgrond) buiten het bedrijf waarvoor tot
nu toe het bouwbesluit gold. En de grond onderzocht moest worden.
Het onderzoek volgens het bouwstoffenbesluit is vervallen. De grond moet onderzocht
worden volgens de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Deze eisen zijn aanzienlijk
strenger (op meer stoffen onderzoeken en strengere normen). Als er sprake is van afzet
van de tarragrond binnen dezelfde gemeente dan kan het zijn dat er gemeentelijke normen
van toepassing zijn. Informatie bij de gemeente kan lonend zijn. Bij het voldoen aan de
algemene wettelijk eisen moet zowel de te storten als de ontvangende grond worden
bemonsterd op diverse aspecten bijvoorbeeld ook op gewasbeschermingsmiddelen. De
oude EOX-norm –een algemene norm voor o.a. gewasbeschermingsmiddelen- is
vervallen. De eis die aan de grond gesteld wordt is mede afhankelijk van de algemene
eisen, de bestemming van de grond waarop gestort wordt en of er gemeentelijke normen
van toepassing zijn. .
• Per 1 juli is compost met <10% organische stof niet langer een meststof maar een
bouwstof. Op deze “zwarte grond” zijn de mestwetregels niet meer van toepassing maar
het Besluit bodemkwaliteit.De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) heeft
met LNV een overgangsregeling getroffen waarbij de oude regels voor “zwarte grond” tot
1 juli 2009 blijven gelden. Compost met meer dan 10% organische stof blijft onder de
Meststoffenwet vallen.

Eisen van het Besluit landbouw milieubeheer aan energiebesparing
In het Besluit landbouw milieubeheer is voor energie bepaald dat bedrijven die meer dan
50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalenten) gebruiken, maatregelen moeten
treffen die er toe moeten leiden ‘dat een zodanig zuinig gebruik van energie gemaakt wordt
als redelijkerwijs mogelijk is’. Er moeten ‘ten minste die energiebesparingsmaatregelen
uitgevoerd worden, die rendabel zijn’. Op verzoek van het bevoegd gezag moet het bedrijf
aangeven welke maatregelen het heeft getroffen of zal treffen. In de praktijk blijkt dat
milieudiensten bedrijven al controleren op energievoorschriften uit het besluit. Samen met de
partners uit de Meerjarenafspraak energie laat de KAVB een energiechecklist opstellen
waarmee aan de eisen uit het besluit voldaan wordt en aan het bevoegd gezag (gemeente of
milieudienst) duidelijk kan worden gemaakt welke energiebesparende maatregelen het bedrijf
heeft genomen of zal nemen. Een eerste concept van de checklist is klaar en zal dan met de
overheid besproken worden. Begin 2009 zal naar verwachting een goedgekeurde lijst klaar
zijn. De checklist zal fungeren als een leidraad voor het handelen van ondernemers en
handhavers.

Samenwerking KAVB en CNB voortgezet
Na zes succesvolle jaren zetten CNB en de KAVB de samenwerking in het vakblad
BloembollenVisie voort. KAVB en CNB keken onlangs in een overleg terug op een prima
samenwerking, en willen die wederom voor een periode van drie jaar voortzetten.

Energie besparen op de langere termijn
In juni van dit jaar heeft de KAVB het Convenant Schone & Zuinige Agrosectoren getekend.
Dit convenant heeft als belangrijk doel de verduurzaming van het energiegebruik in de
periode t/m 2020. Het heeft daarmee een aanzienlijk langere looptijd dan de
Meerjarenafspraak energie die de periode t/m 2011 bestrijkt. Daardoor kunnen nu ook
projecten gestart worden om het energiegebruik van de sector op de middellange en lange
termijn te verminderen. PPO heeft op verzoek van de KAVB en SenterNovem drie
projectvoorstellen voor deze periode geschreven. Deze zijn: Meerlagenteelt in de praktijk,
Verbetering kuubkist en Ontwikkeling van een nieuw droog- en bewaarsysteem voor bollen.
Meerlagenteelt in de praktijk moet broeien in meerdere lagen in de kas mogelijk maken. Bij
Verbetering kuubkist zal onderzocht worden hoe de kuubkist aangepast moet worden om een
betere en energiezuiniger droging mogelijk te maken. Ontwikkeling van een nieuw droog- en
bewaarsysteem voor bollen bijna spreekt voor zich zelf. Er wordt gekeken of drogen en
bewaren ook zonder de energie vretende kuubkist kan.
Op dit moment wordt naar financiering van deze projecten gezocht.

Contributienota’s verzonden
Deze week hebben LTO Noord en de KAVB de contributienota’s over 2008 voor de
enkelleden verzonden. Met de nota is een uitvoerige brief meegestuurd waarin een toelichting
wordt gegeven op de achtergronden bij deze factuur. KAVB en LTO Noord hebben aan deze
factuur de uiterste zorg besteed.
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