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ToekomstVizier
Good Practices: Gewoon doen!
Driftarm spuiten in de fruitteelt: Een ‘Good
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Practice’ die inmiddels succesvol wordt toegepast

Biofilter: zo eenvoudig
kan het zijn

Kostenbesparing is voor elke ondernemer een belangrijk argument om
methoden wel of niet toe te passen.
Daarin zit gelijk het verschil tussen
eenvoudig en moeilijk in te passen
maatregelen: Gebruik van minder
middel door gebruik te maken van
beslissingsondersteunende systemen
(BOS) blijkt in de praktijk al door veel
telers toegepast te worden, zeker als
er geen toename van teeltrisico is.
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BOS ook bruikbaar bij
grote akkerbouwers
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Ondernemer: Passion
for Roses
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Schoner oppervlakte
water bij maïsteelt

Good Practices. Gewoon doen! Dit is de slogan van het communicatietraject
dat CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu), LTO-projecten en DLV Plant in
gaan zetten om Good Practices onder de aandacht van telers te brengen:
Na het ontwikkelen van duurzame methoden is het zaak te zorgen voor
brede acceptatie en toepassing van deze methoden. In 2010 krijgt deze
implementatie een forse impuls.

Eindsprint
Duurzaamheid is geen luxe, maar noodzaak.
De verantwoordelijkheid hieraan invulling te
geven ligt bij ons allemaal. Bij de professionals, bij telers én bij de handel. Dat is in
essentie ook wat de convenantpartners met
elkaar hebben afgesproken. Daarbij is niet
alleen de professionaliteit van alle partners
hard nodig maar ook hun creativiteit om oplossingen te vinden die passen bij het bedrijf
of organisatie.
In de afgelopen jaren zijn er vele nieuwe voorbeelden van een meer duurzame aanpak ontstaan. Telen met toekomst ondersteunt dat onder andere
door nieuwe kansrijke gewasbeschermingsmaatregelen op de pijnbank
van de praktijk te leggen. Een belangrijk deel van deze maatregelen blijkt
goed te werken; ze zijn kostprijsneutraal of leveren geld op voor de ondernemer. Vanuit landbouwkundig- en economisch perspectief is er alle
reden deze maatregelen op grote schaal toe te passen. Ondanks de flinke
winst die er mee te behalen is, ligt de toepassingsgraad van de zogenoemde Good Practices nog lang niet altijd op het gewenste niveau.
Het jaar 2010 is het laatste jaar van het convenant en de eindsprint is
ingezet. Een jaar waarin we nog eens de Good Practices, de haalbare en
effectief gebleken maatregelen, bij de ondernemers onder de aandacht
willen brengen. Dat kan aan de keukentafel, in een goed gesprek, of
tijdens een van de bijeenkomsten in de vergaderzalen. En natuurlijk
buiten in de praktijk. Dat is waar Telen met toekomst én het convenant op
inzetten. Daarbij is gecoördineerde actie noodzakelijk, waarbij iedereen
doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om verder te komen. Dat vergt
het een en ander van LTO, van de handel en van de producenten. Daar
blijven we aan werken,samen met onze partners, ook in het nieuwe jaar.
Frank Wijnands
Projectleider Telen met toekomst

LTO Noord is een van de partijen die
een rol speelt in het project. In
middels is er goed zicht op de wijze
waarop dit vorm zal krijgen.
Jaap van Wenum, beleidsmedewerker
bij LTO Noord, licht de aanpak toe:
“Komend jaar maken we een eindsprint om de meest kansrijke maat
regelen onder de aandacht te brengen van boeren en tuinders, om de
doelstellingen van het Convenant
Gewasbescherming te realiseren.
Maar naast het creëren van meer
bekendheid gaat het natuurlijk om
brede toepassing van deze maatregelen. We zullen ons daarbij richten op
de ‘gewone telers’. Deze telers worden de dragers van de verschillende
communicatie-activiteiten die we
in petto hebben. En met ‘gewone’
telers bedoelen we telers die onder
nemen op een manier die herkenbaar is voor andere telers.
Daarnaast dagen we de omgeving
van de teler uit om Good Practices
actief te promoten. Denk daarbij aan
handel, onderwijs en waterschappen, terwijl ook de partners van de
ondernemers een grote rol gaan spelen in dit traject.”
Eindspurt
De inzet voor ontwikkeling en toe
passing van de Good Practices is ove-

rigens niet nieuw voor LTO Noord.
Van Wenum: “Wij zijn voortdurend
betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Good Practices en hebben
al jaren zitting in de stuurgroep van
Telen met toekomst. Met grote regelmaat nodigen we de onderzoekers
van Telen met toekomst uit op gewasbeschermingavonden en andere
bijeenkomsten. Het grote verschil is
dat we de bestaande Good Practices
nu breed gaan uitdragen onder telers. We gebruiken hiervoor moderne
media. Het uitdragen gebeurt ook op
regionale schaal zodat we met deze
communicatie dicht bij de dagelijkse
praktijk van de telers blijven. Daarin
gaan we zichtbaar maken dat de toepassing van Good Practices ook
werkelijk wat op kan leveren voor
de teler.

Maar de toepassing van een resistent
aardappelras voor de fritesindustrie
is een heel ander verhaal. De rassenkeuze zal in dat geval vooral afhangen van de wensen van de afnemer;
als grote ziekteresistentie gepaard
gaat met tegenvallende bakkwaliteit
of mindere smaak zal zo’n maatregel
geen ingang vinden.” Ook zijn de toepassingsmogelijkheden per bedrijf
erg verschillend: “Technologische
ontwikkelingen spreken bij grote
bedrijven en bij teelten met grote
arealen eerder aan. Deze passen
doorgaans beter bij de behoefte
en interesse van dergelijke onder
nemers. Bijvoorbeeld omdat bij de
toepassing bespaard kan worden op
arbeid of het gebruik van middelen.
De ontwikkeling van precisielandbouw sluit hier goed bij aan
en ook de interesse voor plaats
specifieke gewasbescherming en
bemesting past in dit beeld.
De doelstellingen van het Convenant
Gewasbescherming – reductie van
95% van de milieubelasting in 2010
ten opzichte van 1998 – en de Kader
Richtlijn Water, vormen natuurlijk
een behoorlijke stimulans om stevig
in te zetten op reductie van middelen
en van verliezen naar het milieu.
86% van de doelstelling is al gerealiseerd, het gaat nu nog om de eindspurt.”

Good Practices – Best Practices
Om het milieu te beschermen hanteert de overheid normen voor de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlakte- en grondwater en
is de toepassing van deze middelen aan regels gebonden. Het gros van de
telers houdt zich hier uitstekend aan. Maar daarnaast kunnen telers maat
regelen nemen om milieubelasting te verlagen die verder gaan dan de
wettelijke kaders: de Good Practices. Het gaat daarbij om effectieve en haalbare maatregelen die voor veel ondernemers goed zijn in te passen in de
bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er Best Practices: maatregelen die nog een
stap verder gaan, maar zich in de praktijk nog onvoldoende bewezen hebben voor een grootschalige toepassing. Deze worden in de praktijk getoetst
bij zogenoemde voorlopers.

