ARTIKEL ]

Contouren Brancheorganisatie Akkerbouw
worden duidelijker
Tjitse Bouwkamp

Brancheorganisatie
Akkerbouw

Sinds 1 januari 2015 is Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) een nieuw platform in
de akkerbouwketen. Op dit moment zijn de volgende organisaties lid dan wel partner: Agriﬁrm
Plant, Avebe, Het Comité van Graanhandelaren,
Cosun, Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging (CZAV), LTO Nederland, Nederlands
Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Nederlandse
Aardappel Organisatie (NAO), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Plantum en de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie
(VAVI).

De leden vormen het bestuur. De feitelijke
activiteiten worden zo veel mogelijk
voorbereid via twee secties: één voor de teelt
en één voor uitgangsmateriaal, handel en
verwerking. Zitting in de Sectie Teelt hebben
vertegenwoordigers van de leden die de
primaire sector vertegenwoordigen. De sectie
stuurt de activiteiten die betrekking hebben
op de teelt zo veel mogelijk zelfstandig
aan. Zitting in de Sectie Uitgangsmateriaal,
Handel en Verwerking (UHV) hebben
vertegenwoordigers van de leden die deze
geledingen vertegenwoordigen. Deze sectie
is, evenals de Sectie Teelt, in hoge mate
autonoom.

Onderzoek en Innovatie
Daar waar de Sectie UHV vooral aandacht
heeft voor samenwerking in de keten zijn
voor de Sectie Teelt onderzoek en innovatie
de belangrijke onderwerpen. De agrarische
sector in Nederland behoort tot de meest
kennisintensieve en innovatieve ter wereld.
Onderzoek biedt de sector de mogelijkheid
om het kennis- en innovatieniveau op
onafhankelijke en goed onderbouwde wijze
op peil te houden of te verbeteren. Het gaat
om kennisontwikkeling, kennisverspreiding
en innovaties op gewasoverschrijdende
onderzoeksonderwerpen, zoals bodem,
gewas, water, kringlopen, energie en
data. Deze onderzoeksonderwerpen zijn
voor alle akkerbouwers van groot belang,
omdat ze de teelt van akkerbouwgewassen
mogelijk maken. Meer inzicht in dergelijke
onderwerpen helpt een akkerbouwer bij
het maken van de juiste bedrijfsspeciﬁeke
keuzes; keuzes die direct invloed hebben op
het verdienmodel van de akkerbouwer.

Het programma van BO Akkerbouw voorziet in onderzoek op de volgende onderwerpen:
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Iedereen betaalt mee
De hiervoor genoemde onderwerpen
raken iedere akkerbouwer. De resultaten
van het programma zijn van belang
voor alle akkerbouwers. Bovendien kan
het programma alleen zinvol worden
uitgevoerd als alle akkerbouwers proﬁteren
van de resultaten én bijdragen aan de
ﬁnanciering ervan. Daarom is aan de
Minister van Economische Zaken verzocht
het programma, een verplichte ﬁnanciële
bijdrage, en een verplichte registratie
verbindend te verklaren. Dit betekent dat alle
akkerbouwers (indien de minister het verzoek
inwilligt) moeten bijdragen aan de ﬁnanciering
van het programma. Op 11 november 2015
is de aanvraag bij de minister ingediend.
BO Akkerbouw hoopt – en verwacht – in het
teeltjaar 2016 onderzoeken te starten.

Wensen voor onderzoek
“Samen organiseren wat voor het
individu niet mogelijk is”, is een van de
uitgangspunten voor het programma
Onderzoek en Innovatie. Dit betekent onder
andere dat iedereen bij de vraagarticulatie
betrokken wordt. Op Akkerbouwplaza.nl
is daarom een portaal ingericht waar
onderzoekswensen kunnen worden
ingediend. Indien de wens past binnen
de kaders van het programma Onderzoek
en Innovatie, voldoende scoort in de

beoordeling en past binnen het budget,
dan loopt de wens mee in het werkplan van
aankomend jaar. BO Akkerbouw benadrukt
dat iedereen wensen in kan dienen, maar
dat uiteindelijk de Sectie Teelt een beslissing
neemt over welke onderzoekswensen worden
uitgewerkt in concrete onderzoeken. Het
is tenslotte een programma van en voor
akkerbouwers.

De relatie met de topsector Agri&Food
De doelstellingen van het programma
Onderzoek en Innovatie overlappen
deels met de Topsector Agri&Food. Het
Topsectorenbeleid heeft als doel om de
beschikbare publieke middelen in te zetten
in voor de Nederlandse economie belangrijke
sectoren. De Nederlandse Agri&Food-sector
is één van de economische sectoren die door
het ministerie van Economische Zaken is
aangemerkt als Topsector. De ambities van de
Topsector Agri&Food vinden hun uitwerking
in negen roadmaps, die samen de komende
jaren de agenda zullen bepalen. Een van
de geïdentiﬁceerde roadmaps is ‘Robuuste
plantaardige productie’ met ‘duurzame
plantaardige ketens’. In deze roadmap staan
plant-bodeminteracties, verduurzaming van
bodembeheer, ecosysteemdiensten van de
bodem, biodiversiteit, en precisielandbouw
centraal. Kennisontwikkeling op deze
geformuleerde thema’s is in het belang van
de Nederlandse economie.

De bodem speelt een belangrijke rol bij duurzame gewasproductie (foto Jeffrey Mark, bron Wikipedia, CCby).
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Eigen programma is leidend
Gelijksoortige thema’s spelen in het
programma Onderzoek en Innovatie ook
een belangrijke rol. Een publiek-private
samenwerking is echter een middel en
geen doel voor BO Akkerbouw. De met
het programma Onderzoek en Innovatie
gegenereerde private inzet kan uitmonden
in publiek-private samenwerking. Hiermee
kan de sector publieke middelen -die anders
naar andere (deel)sectoren zouden vloeienbenutten voor onderwerpen die voor de
akkerbouw interessant zijn.

Gewasbescherming
De input van gewasbeschermingsmiddelen
is de resultante van het niveau van de vitale
bodem, de kracht van het vitale gewas, en
het handelen op de akker. BO Akkerbouw
streeft naar een verminderde afhankelijkheid
van beschermingsmiddelen en richt zich
derhalve primair op de vitale bodem en
vitale gewassen. Om het verdienmodel van
een teler te handhaven blijft de inzet van
gewasbeschermingsmiddelen in speciﬁeke
situaties echter noodzakelijk. Daarom blijft
de zoektocht naar adequate methoden
om het gewas tegen ziekten en plagen te
beschermen belangrijk.

Telers van alle akkerbouwgewassen kunnen
hun knelpunten en wensen voor toelatingen
doorgeven aan de Coördinator Effectief
Middelenpakket (CEMP) van BO Akkerbouw.
De CEMP richt zich op de beschikbaarheid van
gewasbeschermingsmiddelen door bestaande
en toekomstige knelpunten te inventariseren.
Vervolgens gaat de CEMP met teeltadviseurs,
onderzoekers en toelatingshouders na welk
gewasbeschermingsmiddel gewenst is en of
een toelating is te realiseren. Daarbij is met
name aandacht voor de ‘kleine toepassingen’,
omdat toelatingshouders daar minder
aandacht voor hebben.

Alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen overzichtelijk in beeld
De CEMP Akkerbouw, Vollegrondsgroente en
Aardbeien van BO Akkerbouw interpreteert
de besluiten van het CTGB en houdt
hiervoor lijsten bij. Deze lijsten geven per
gewas een overzicht van de toegelaten
gewasbeschermingsmiddelen, het doel
waarvoor de middelen zijn toegelaten en hoe
vaak telers een gewasbeschermingsmiddel
mogen toepassen. Via Akkerbouwplaza.nl
kan iedereen een overzicht van de toegelaten
gewasbeschermingsmiddelen opvragen. De
CEMP zorgt er voor dat telers de voor hen
relevante overzichten ontvangen.

Reageren op dit artikel? info@bo-akkerbouw.nl of via twitter @boakkerbouw
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