VASTEPLANTENVARIA

Toelating middelen in vasteplantenteelt
Tekst: Henk van den Berg
teelt- en bedrijfsadvies
(0252) 340301 / 06-51312207
Foto: René Faas

H

et pakket gewasbeschermingsmiddelen voor de vasteplantenteelt is eigenlijk niet breed genoeg. Te vaak is er
alleen een middel beschikbaar dat alleen maar
een zijdelingse werking tegen de kwaal heeft.
Om dit gevaar voor de sector te keren is het
belangrijk dat het goed duidelijk wordt waar
nu precies de knelpunten zitten. Veel telers
denken dat de toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen vanzelf tot stand komt.
Niets is echter minder waar. Ook schuilt er een
gevaar in het verkrijgen van derdenuitbreidingen, die er voor zorgen dat er geen middelen
voor de totale vasteplantensector meer zijn,
maar alleen middelen voor bepaalde gewassen. Een nieuw gewas heeft dus geen toelating
voor deze middelen.

wordt aanvraagd, wordt daarmee hun probleem opgelost, maar moet dit steeds voor volgende teelten weer gebeuren. Gezien de snelle
productontwikkeling bij de vaste planten, is dit
een eindeloze zaak. Gevaar is ook dat telers er
vanuit gaan, dat als het voor de ene vaste plant
mag, dit ook voor de andere vaste plant is toegestaan. Gevolg is dat er geen pakket meer is
voor de vasteplantenteelt, maar voor een per
middel wisselend deel van de vaste planten.
Elk middel is op den duur maar voor een deel
van het sortiment toegelaten. Dat dit voor niemand meer is bij te houden lijkt me duidelijk.
Het belangrijkste gevaar is dat er voor nieuwe
gewassen uiteindelijk geen middelen beschikbaar zijn. Eigenlijk lijkt het er op dat er veel
middelen voor de vaste planten zijn toegelaten, zodat er geen probleem lijkt te bestaan.
Bij beter inzicht blijkt dat het zomaar kan, dat
als je een klein gewasje (productvernieuwing)
teelt je vrijwel niets van dit pakket mag gebruiken. Hierdoor ontstaat een perfect gecamoufleerd probleem.

KNELPUNTEN
DEELTOELATINGEN
Om knelpunten op te lossen is er de mogelijkheid om een uitbreiding van een etiket te krijgen als zogenaamde kleine toepassing. Deze
kleine toepassing mag in Nederland echter
niet groter zijn dan 1000 ha. Dit lijkt voor de
meeste kleine toepassingen voldoende, maar
hierin schuilt een gevaar. Het totale areaal vaste planten in Nederland is ongeveer 1300 ha.
Geen van deze toepassingen geldt dus voor
de hele vasteplantensector. Als voor veel telers
van speciale teelten deze kleine toepassing

Als het net is of er genoeg middelen zijn, is het
erg moeilijk om een knelpunt boven water te
krijgen. De kans is groot dat telers onwetend
middelen gebruiken die niet voor hun gewas
zijn toegelaten, omdat ze er vanuit gaan dat een
middel is toegelaten voor de hele vasteplantenteelt. Het is zelfs zo dat er nog vaak gedacht
wordt dat de vaste planten bij de boomkwekerij horen en dus ook dezelfde toelatingen hebben. Misschien is het zo dat een deeltoelating
beter is dan geen toelating, maar dit is wel een
doodlopende weg, als hierdoor niet kan wor-

den gewerkt aan de onderliggende knelpunten.
Het is dus van groot belang dat de knelpunten
direct worden aangegeven en dat er niet vanuit
wordt gegaan dat deze zichzelf oplossen. Voor
collega-kwekers die vele avonden belangeloos proberen de zaken zo goed mogelijk voor
elkaar te krijgen, is het van belang dat zij door
hun collega’s actief geïnformeerd worden. Als
deze mensen ook nog eens het veld in moeten
om de knelpunten boven water te krijgen, zullen ze waarschijnlijk snel afhaken. Denk dus
niet dat er geen mogelijkheden zijn, maar meld
de zaken waar u problemen voor de toekomst
ziet bij het bestuur van de Vereniging van Vasteplantenkwekers. Alleen door te zorgen dat de
problemen op de juiste plek terecht komen kan
er aan worden gewerkt.

NIETS GAAT VANZELF
Het vasteplantenwereldje is best wel ingewikkeld. De veelheid van gewassen en het relatief
kleine areaal maakt onze teelt voor de producenten van gewasbeschermingsmiddelen niet
echt interessant om in te investeren. We kunnen er dus niet vanuit gaan dat de fabrikanten voor ons middelen gaan ontwikkelen zonder dat wij hierop aandringen. Misschien is het
alleen mogelijk als we proberen toelatingen te
krijgen voor al bewezen middelen uit de grote
teelten als akkerbouw en bollenteelt. Er is voor
de vaste planten een Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP), die met info uit het vak
echt belangrijke zaken voor elkaar kan brengen. Goede samenwerking en direct inhaken
op toelatingsaanvragen bij de grote teelten kan
misschien onze redding zijn. Daarvoor is echter wel informatie uit de praktijk nodig.
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