Nieuwe richtlijnen AM bieden exportkansen

Aardappelmoeheid
Ruim drie jaar geleden kreeg de Europese Unie (EU) een minder stringente
bestrijdingsrichtlijn voor aardappelmoeheid. Maar is die verruiming
eigenlijk een last of een zegen? Een
relevante vraag nu de Europese Fyto-

gemaakt voor het in de handel komt. Maar volgens de Fytorichtlijn van de EU mag dat teeltmateriaal helemaal niet
verhandeld worden, of het nou schoongeborsteld is of niet.

richtlijn in 2014 parallel gaat lopen

Fytorichtlijn versoepeld?

met de bestrijdingsrichtlijn.
Sinds juli 2010 mag teeltmateriaal van bepaalde bloembollen, boomkwekerijproducten, vaste planten en groenteplanten geteeld worden op een perceel dat niet is onderzocht op
aardappelmoeheid (AM) of dat zelfs besmet is met het aardappelcysteaaltje; dat aardappelmoeheid veroorzaakt. Voorwaarde is dat het geoogste product grondvrij wordt

Na jaren aandringen en voortslepen (de Fytorichtlijn zou in
2010 al aangepast worden) komt aan die kromme situatie
(naar verwachting) begin 2014 eindelijk een eind. Richtlijnen
geharmoniseerd, geen gedoe meer met lidstaten die de
Fytorichtlijn ontduiken, alles weer glashelder, iedereen blij.
Of toch niet?
Nee dus, want landen buiten de Europese Unie waar Europees teeltmateriaal heen gaat, willen gewoon zeker weten
dat er geen aaltjes in het plantmateriaal zitten. Zo’n quarantaine-organisme houden ze liever buiten de deur. Zij stellen
dus strengere eisen dan de EU.

Spekkoper
De verruiming van de richtlijnen levert daarmee nieuwe onzekerheid op en dat biedt nieuwe kansen. Telers die kunnen
garanderen dat in het perceel waar zij hun teeltmateriaal
kweken geen AM zit, zijn spekkoper in de nieuwe situatie.
De Nederlandse plantuiensector kwam daarom in 2013 met
een kwaliteit-plus-systeem voor de certificering van eerstejaars plantuien. Dit systeem hanteert de strengste eisen
voor AM. De garantie dat de plantuien geteeld zijn op AMvrije percelen is een belangrijk speerpunt in de certificering
van Naktuinbouw Select Plant Plantuien. Deze garantie
wordt onder de vlag van Naktuinbouw afgegeven.
Om aan eisen van landen buiten de EU te kunnen voldoen,
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Naktuinbouw

Kort nieuws
Nieuws kunt u vinden op website www.naktuinbouw.nl
Door het scannen van de QR-code met uw smartphone
komt u rechtstreeks op de betreffende pagina terecht.
kozen de telers van boomkwekerijgewassen en vaste planten in 2010 al
voor een PT-verordening die AM-vrije
teelt van alle teeltmateriaal garandeert.
Naktuinbouw controleert dat de verordening wordt nageleefd.

Productie buitenland
Nederland weet zich dus voor de exportmarkt buiten de EU behoorlijk
goed te onderscheiden en heeft geanticipeerd op de nieuwe situatie.
Eén aandachtspunt blijft: voor materiaal uit andere EU-landen gelden vaak
lichtere eisen dan Nederlandse tuinbouwondernemers zichzelf hebben
opgelegd. Dit omdat in een aantal
EU-landen de soepeler eisen uit de
AM-bestrijdingsrichtlijn al worden
toegepast (en daarbij dus de Fytorichtlijn uit het oog verloren wordt). Dat
maakt het lastig in te kopen of te produceren in andere EU-landen. Voor
dat materiaal kunnen bedrijven
immers niet zomaar dezelfde AM-vrijgarantie afgeven. EU-landen die niet
zoveel exporteren buiten de EU als
Nederland, zien het belang niet in van
een goede garantieregeling; ze varen
blind op de versoepelde EU-richtlijnen.
Het is aan Nederlandse ondernemers
om duidelijk te maken aan hun leveranciers in andere EU-landen waarom
ze een AM-vrijverklaring vragen. En
een schone taak voor NVWA om het
uit te leggen aan de autoriteiten in
andere EU-landen. De Nederlandse
bedrijven kunnen dan materiaal
blijven leveren dat aan de hoogste
AM-vrijgarantie voldoet.
●

Bijeenkomsten geslaagd

Besturen

Naktunbouw wil in gesprek met bedrijven en nodigde u daartoe uit voor
bijeenkomsten in de regio.
Op diverse plekken in het land werd
actief gediscussieerd over thema’s als
markttoegang en fytosanitaire ontwikkelingen. De bijeenkomsten werden goed gewaardeerd en krijgen naar
verwachting komend jaar een vervolg.

Op onze website vindt u een
overzicht van de Commissies
en Besturen van Naktuinbouw
en de personen die daarin zitting hebben. We nodigen u van harte uit om
via deze personen input te leveren
voor de vergaderingen van de commissies en besturen.

Nieuwe EU-regelgeving
Het lijkt nog ver weg, het
nieuwe pakket EU-regelgeving
wordt naar verwachting in
2015 goedgekeurd.
Deze nieuwe regelgeving ‘Gezondere
dieren en planten en een veiligere
voedselketen’ wordt in Brussel vormgegeven. Wij hebben voor u gekeken
wat zoal de hoofdpunten en belangrijke aanpassingen zijn.

Agenda
De data van de vergaderingen
staan ook vermeld op onze
website.

Blijf op de hoogte!
Om op de hoogte te blijven
van het laatste nieuws kunt u
zich inschrijven voor onze
nieuwsbrieven (scan de QR-code).
We zijn ook te volgen via Twitter
(@Naktuinbouw en @Naktuinbouw_FZI)
en via LinkedIn en Facebook.

Data opleidingen & workshops voorjaar 2014
Workshop Bedrijfshygiëne in aardbeiplanten
Workshop Kwaliteit van boomkwekerijproducten
Workshop Ken je bedrijfstak Spoor van het Zaad
Opleiding Kwaliteit van aardbeiplanten
Workshop Seed Identification
Workshop Bedrijfshygiëne
Workshop Validatie
Opleiding Bemonstering van planten
Workshop Ken je bedrijfstak Goede sier maken
Opleiding Bemonstering van zaden
Opleiding Plantspecifieke ELISA-technieken
Workshop Sortimentskennis
Workshop Insecten in de boomkwekerijsector
Plant variety protection course

12 en 26 maart
18 maart
19 maart
20 maart, 17 april en 8 mei
24 en 26 maart
2 april
8 april
10 en 24 april
17 april
14 mei
5, 12 en 17 juni
5, 19 juni en 11 december
11 juni
16 t/m 27 juni

Buitenstebinnen
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