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D

e bestrijding van onkruiden in de vasteplantenteelt is niet echt gemakkelijk. Zeker als we kijken naar het aantal
onkruidbestrijdingsmiddelen dat nog voor onze
sector beschikbaar is, is dit zeer verontrustend.
Het geldt echter niet alleen voor de onkruidbestrijding, maar ook voor de rest van ons middelenpakket. Nu komt dit natuurlijk door de strenge regelgeving, maar we kunnen ook wel eens
de hand in eigen boezem steken. Als we met z’n
allen net doen alsof het allemaal wel losloopt en
we de knelpunten niet beter naar voren brengen gaat het fout. De werkgroep toelatingen
werkt samen met de CEMP (Coördinator Effectief Middelen Pakket) hard om de zaken voor
u te regelen, terwijl deze mensen vrijwel nooit
signalen vanuit de praktijk krijgen. Het is echter
lastig belangen te behartigen voor kwekers die
niet vertellen waar hun probleem ligt.

MELD PROBLEMEN
Het gaat best goed in de vaste planten. Er worden verhoudingsgewijs weinig gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dit betekent echter
niet dat we deze middelen niet nodig hebben.
Juist als je probeert de zaken zoveel mogelijk
via de natuurlijke weg te telen, is het belangrijk dat er middelen beschikbaar blijven die
het mogelijk maken op tijd in te grijpen. Toch
lijkt het wel of deze problemen steeds weer
opnieuw als incident worden gezien. Soms

worden er middelen gebruikt waarvan wel
wordt aangenomen dat ze in de vaste planten
zijn toegelaten, maar waarvan dit niet helemaal zeker is. Het is zelfs zo dat er middelen
best wel toegelaten zouden zijn, als deze toelating maar zou zijn aangevraagd. Er zijn ook
mogelijkheden om middelen in onze sector
toegelaten te krijgen via het z.g. fonds kleine
toepassingen. Omdat de grens voor kleine toepassingen is opgerekt, zou de hele vasteplantenteelt als kleine toepassing kunnen gelden.
Dit houdt in dat als de telers deze knelpunten meer gaan melden er middelen gewoon
te gebruiken zijn, waar we nu met een jaloerse blik naar kijken en ons afvragen waarom het
bij de buren in de bollenteelt wel mag en bij
ons niet. De grootste reden is dat de bollentelers hun zaakjes gewoon beter op orde hebben.
De vasteplantenteler denkt te snel dat hij zijn
zaakjes helemaal zelf moet regelen. Natuurlijk
moet je het probleem van vandaag direct zelf
oplossen, maar het probleem van volgend jaar
en de jaren erna kun je nu op een veel eenvoudiger manier oplossen door de beleidsmakers
en belangenbehartigers steeds goed te informeren. Geloof het of niet, maar deze mensen
(vrijwel allemaal vrijwilligers) zitten met smart
op uw info te wachten. Als iemand zijn vrije tijd
opoffert om u te helpen, dan laat u hem toch
niet in de kou staan door hem niet te informeren?

KNELPUNTEN
De belangrijkste knelpunten ontstaan doordat de toelatingen voor middelen steeds worden aangepast. Wat dit jaar mag, mag volgend
jaar plotseling niet meer. Ook ontstaan er pro-

blemen door de nieuwe regelgeving die van de
gebruiksaanwijzing een gebruiksvoorschrift
maakt. Steeds meer middelen worden beperkt
in aantal bespuitingen of maximale hoeveelheid per ha. Ook zijn er steeds meer middelen met een deeltoelating voor maar een paar
gewassen. Als u als teler deze zaken niet in de
gaten houdt loopt u vroeg of laat tegen een
probleem aan. Nog belangrijker is echter, dat
door deze zaken niet in de gaten te houden, de
problemen ook niet kunnen worden opgelost.
Voor een goede toelating moet er op het etiket
staan vaste planten of boomkwekerijgewassen
en vaste planten. Soms maken de fabrikanten
een fout door de vaste planten er niet op te zetten, gewoon omdat ze er niet aan worden herinnerd.

GA VOOR DE LANGE TERMIJN
OPLOSSING
Gewasbescherming in de vaste planten is voor
de meeste vasteplantentelers niet een zaak van
de hoogste prioriteit. Als er eens een keer een
probleem is dan is er altijd wel iemand die een
oplossing weet. Bij de onkruidbestrijding is
op dit moment het middelenpakket zo enorm
smal, dat het praktisch niet mogelijk is om een
goede en op termijn werkbare situatie te garanderen. Het is van het grootste belang dat we als
klein gewas aanhaken bij de toelatingen voor
de grotere gewassen. Zorg er dus voor dat elke
mogelijkheid om een middel in onze sector
toegelaten te krijgen wordt benut. Als u denkt
dat een middel uit een andere sector voor ons
van belang kan zijn, meld dit dan. Alleen met
deze info kunnen er belangrijke stappen worden gezet. Let wel, de toekomst begint nu.
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