Pre-Shipment Inspection (PSI) voor VS en Canada voor bloembollen en vaste planten

Vlotte verwerking handelsstromen
vraagt om efficiënte fyto-regeling
Nauwkeurige registratie en toenemende fytosanitaire eisen werken in de
hand dat kwekers zich specialiseren. Steeds vaker kiezen ze bewust voor
welke afzetmarkt zij telen. Vaste plantenkwekers krijgen met ingang van dit
jaar binnen het PSI-programma te maken met een partijgerichte veldkeuring.
Nog even en dan gaat de afhandeling van exportdocumenten volledig digitaal.
Win-win situatie
Kwekers en exporteurs hebben baat
bij een vlotte keuring van exportproducten in het land van herkomst. Zij
weten al in een vroeg stadium welke
partijen geschikt zijn voor export,
waarbij een snelle levering zonder oponthoud aan de grens volgt. Afnemers
weten daardoor dat er nagenoeg geen
kwaliteitsverlies is tijdens het transport en dat hun bestelling op tijd aankomt. Bovendien zorgt het ervoor dat
zendingen vrij zijn van ziekten en plagen, voordat ze de grens over gaan. Er
is dus sprake van een win-winsituatie.
De fytosanitaire eisen voor export
naar de Verenigde Staten en Canada
liggen hoger dan de Europese norm.
“Toch waren er de laatste jaren nauwelijks problemen, die de export naar
de andere kant van de oceaan belemmerden”, weet Hendrik Jan Kloosterboer, secretaris fytozaken bij Anthos.
Dit komt vooral door de goede samenwerking tussen de Amerikaanse,
Canadese en Nederlandse autoriteiten.
Een samenwerking die al ruim 65 jaar
bestaat.

Leo van Leeuwen, senior keurmeester
bij Naktuinbouw, keurt dagelijks partijen vaste planten op fytosanitaireen kwaliteitszaken. Waaronder virussen, aaltjes en wortelonkruiden.
“Tijdens de veldkeuring beoordeel ik
al op de eisen van het pre-clearance
programma overeengekomen met de

VS en Canada. Producenten van vaste
planten melden zich daar op voorhand specifiek voor aan”, legt hij uit.
Voordeel van deze veldkeuring is
dat kopers dan al weten dat een aangekochte partij geschikt is voor deze
bestemming.

Buitenstebinnen
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Pre-Shipment Inspection (PSI) voor VS en Canada (vervolg)

Keuring vóór export
Het Pre-Shipment Inspection (PSI) programma bestaat sinds 1951, als gevolg
van de stijgende export van bloembollen
naar de VS en het logistieke oponthoud
bij invoerinspectie dat daardoor ontstond.
De wachttijden onder niet optimale omstandigheden veroorzaakten kwaliteitsverlies.
De Amerikaanse overheid stemde ermee
in om inspectie van producten in het
land van herkomst te doen en stuurde
daarvoor inspecteurs naar Nederland.
Later sloot ook Canada daarbij aan.
Anthos, de brancheorganisatie van
handelsbedrijven in bloembollen en
boomkwekerijproducten, beheert het
PSI-programma waar teelt- en handelsbedrijven gebruik van maken. Het toezicht is in handen van de Amerikaanse
USDA en de Canadese CFIA, waarbij
de NVWA Nederland vertegenwoordigt.
De keuringsdiensten BKD en Naktuinbouw voeren de benodigde keuringen
uit, respectievelijk voor bloembollen en
vaste planten.
PSI-inspecties worden alleen uitgevoerd
op de daartoe officieel aangewezen producten. Op de lijst staan bloembollen en
vaste planten. Deze worden ‘in rust’ en
vrij van grond geëxporteerd. Toegestane
herkomsten zijn Nederland, België,
Groot-Brittannië, Israël en Turkije.
De exporterende bedrijven vragen de
inspecties aan en dragen de kosten van
het PSI-programma op basis van een
‘stuksheffing’. Jaarlijks wordt rond de
1,2 miljoen euro door Anthos voor het
PSI-programma geïncasseerd. Dit bedrag dekt de kosten van de fytosanitaire
keuringen en een onderzoeksprogramma
op Cornell University in Ithaca (NY) VS.
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Partijkeuring vaste planten

Specialisatie

Voorheen was een perceelgerichte
veldkeuring voor vaste planten voldoende, dit jaar is een partijkeuring
ingevoerd. Van Leeuwen: “Dat is voor
veel bedrijven wennen. Vaste plantenkwekers hebben vaak heel veel verschillende, kleinere partijen staan. Die
partijen moeten dan ook apart worden geïnspecteerd door de eisen die
de VS hier aan stelt.” Dit alles maakt
nu ook deel uit van de digitalisering
van exportdocumenten. Voor groentezaden bestaat er al een elektronisch
fytosanitair-document. Bollen en
vaste planten volgen die trend.

Zowel Van Leeuwen als Kloosterboer
constateren dat de aangepaste regelgeving extra administratieve handelingen geeft op de bedrijven. Daardoor
maken de vaste plantenkwekers steeds
vaker de keuze voor welke afzetmarkt
ze willen telen. Door te voldoen aan
de Amerikaanse wetgeving kunnen
zij zich onderscheiden van andere
kwekers. Er ontstaan ook meer vaste
relaties in de keten. Van Leeuwen ziet
dat bedrijven er ook voor kiezen om
verder te specialiseren in minder
verschillende soorten, zodat een
overvloed aan partijen niet voor extra
administratieve rompslomp zorgt.
Kloosterboer: “Iedere partij vaste
planten heeft nu een eigen lotnummer. Dat is voor de vaste plantenkwekers een grote verandering, maar
in de bollenteelt gebeurt dat al jaren.

“Tracking en tracing is in toenemende
mate belangrijk voor afnemende landen”, legt Kloosterboer uit. “Met name
om vast te stellen dat partijen voldoen
aan hun fytosanitaire eisen.“

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.
Deelname aan Plantarium

Nieuwe website

Naktuinbouw neemt deel
aan de vakbeurs voor de
Boomkwekerij, Plantarium,
van 24 tot en met 27 augustus.
U vindt ons in stand 135.

Naktuinbouw lanceerde op
5 juli een nieuwe website. De
website is gebruiksvriendelijk,
overzichtelijk, heeft een verbeterde
zoekmachine en is ingedeeld in
sectoren. In geheel nieuwe stijl met
herkenbare vormgeving tonen wij
onze werkzaamheden en kennis op
deze nieuwe website.
Bekijk onze website; we zijn benieuwd
naar uw ervaring.

Intensieve samenwerking
BKD / Naktuinbouw

Senior keurmeester
Leo van Leeuwen:
“Fyto-regelingen worden
in de toekomst alleen
maar strikter.”
Het goed registreren is ook belangrijk
voor de handel binnen Europa. Met de
inwerkingtreding van de nieuwe Europese Fytosanitaire regelgeving – naar
verwachting in 2018 – wordt elk product plantenpaspoortplichtig. Fytoregelingen worden in de toekomst
alleen maar strikter. Daar moeten we
nu al rekening mee houden. Als we
willen blijven exporteren, dan moeten
we daaraan voldoen. De algemene
ontwikkeling is dat fyto-sanitaire
zekerheden steeds meer afgegeven
moeten worden op basis van het productiesysteem. Wie aan deze wensen
kan voldoen kan zich ook onderscheiden in de markt.”
G

Het Naktuinbouw-bestuur
en het dagelijks bestuur van
BKD willen dat de keuringsdiensten in de toekomst intensief
gaan samenwerken.

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

Data opleidingen & workshops tweede helft 2016
Workshop Bacterievuur
Opleiding Zaadanalyse & Gezondheidsonderzoek
Workshop Spoor van het Zaad
Opleiding Bemonstering van planten
Workshop Bedrijfshygiëne in groente- en siergewassen
Workshop Spoor van het Zaad
Opleiding Bemonstering van zaden
Workshop Seed Identification
Opleiding Real-time PCR voor de groene sector

1 september
verzet naar
voorjaar 2017
28 september
29 sept. & 13 oktober
4 oktober
2 november
2 & 16 november
14, 15 & 16 november
22, 23 & 24 november
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