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Extra grondontsmetting voor stengelaal opnieuw geregeld
Op aanvraag van de KAVB heeft het Ctgb drie Dringend Vereiste
Gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor het uitvoeren van een grondontsmetting in
geval er sprake is van percelen met een besmetverklaring voor stengelaaltjes. Met deze
toelating kan een teler in de periode tot en met 31 september 2008 het perceel met
besmetverklaring ontsmetten.
Voor het gebruik zijn de middelen Monam Cleanstart (13093 N), Monam Geconcentreerd
(13094 N) en Nemasol (13095 N) toegelaten. Raadpleeg voor het juiste gebruik en de
gebruiksaanwijzing uw leverancier of loonwerker. Voor deze extra grondontsmetting geldt net
als bij andere grondontsmettingen dat u in bezit dient te zijn van een vergunning. Ook geldt de
normale meldingsplicht.
De aanvraag voor een vergunning grondontsmetting kan vanaf 1 juli 2007 alleen per post
worden ingediend bij het steunpunt van de Plantenziektenkundige Dienst te Assen. Voor deze
aanvraag heeft u een aanvraagformulier en kaartmateriaal nodig. Deze kunt u telefonisch en
kosteloos aanvragen bij Het LNV-Loket, 0800 - 22 333 22. Het aanvraagformulier kunt u ook
downloaden van de internetpagina van Het LNV-Loket.

Dringend Vereiste Toelatingen in 2009
De afgelopen jaren is er voor de bestrijding bollenmijt in de teelt van lelies (boldompeling
lelieschubben), de bestrijding van bodeminsecten in de teelt van gladiool en de bestrijding van
onkruiden na opkomst in de teelt van gladiool een vrijstelling verleend voor het gebruik van
Actellic 50, Mocap 20 GS respectievelijk Herbasan SC. Sinds 2007 heten deze vrijstellingen
Dringend Vereiste Toelatingen. In overleg met fabrikanten is besloten om voor het seizoen in
2009 opnieuw een aanvraag in te dienen voor deze knelpunten in het middelenpakket,
aangezien het nog niet zeker is dat in 2009 structurele oplossingen geregeld zijn. De
werkzaamheden voor deze aanvragen zijn in gang gezet.
Er lopen aanvragen voor een reguliere toelating ten behoeve van de onkruidbestrijding in
gladiool en ten behoeve van de bodeminsecten. Het is nog niet zeker of deze tijdig toegelaten
worden.
Juni: Leren Innoveren op herhaling
De laatste vier activiteiten tot nu toe vanuit Leren Innoveren/Meer Markt Meer Marge
betroffen drie gewasgerichte ondernemersbijeenkomsten (Hyacint, Lelie en Tulp) en een
discussie met enkele "Engelandvaarders" naar aanleiding van de excursies van het afgelopen
half jaar.
Met diverse afzeggingen wegens plotselinge drukte en verplichtingen in binnen- en buitenland
waren het Lelie overleg (24 juni) en het Tulp overleg (30 juni) matig bezocht. De Hyacint
bijeenkomst (23 juni) kende ondanks het goede technische weer wel een redelijke opkomst.
Deelnemers gaven aan te hechten aan dit soort informele 'met de benen op tafel' discussies om
'als ondernemers onder elkaar' bij te praten en bijgepraat te worden over ontwikkelingen en
visies van andere ondernemers. Van de Tulpdiscussie heeft Vakwerk een heldere weergave
opgenomen als artikel. Onderwerpen: huidige ziekten en plagen, toekomst van de afzet,
prijsverwachtingen, energieprijzen, diverse afzet- en ketenontwikkelingen en betekenis en
strategie van de bloemenveiling.
Terugblik huidige fase "Leren Innoveren"
In het kader van de KAVB visie Meer 'Markt Meer Marge' uit 2005 is in 2006 het tweejarige
project Leren Innoveren gestart. In augustus wordt dit traject formeel afgesloten, maar nu al
kan worden geconcludeerd dat de ambitieuze doelstellingen van toen ruimschoots zijn
gehaald.
Met name het hogere aantal deelnemers (250 unieke deelnemers tegenover een planning van
150) geeft aan dat er een duidelijke behoefte was en is aan kennis over marketing,
samenwerking en keten- en vraaggericht ondernemen, en aan contacten met gelijkgestemde
ondernemers in de eigen bedrijfstak of elders in de keten. Ook het hoge 'recidivecijfer' van
75% is een duidelijk teken van tevredenheid en interesse: driekwart van de deelnemers
bezocht meerdere bijeenkomsten.
Momenteel wordt gedacht aan een vervolg van het huidige project, in de vorm van een Leren
Innoveren 2.0, waarbij behalve voor nieuwe deelnemers ook ruimte en mogelijkheden zou
moeten worden geboden voor de huidige groep geïnteresseerde ondernemers. Meerwaarde
voor deze groep ligt met name in het netwerk dat op zo'n manier tussen verschillende schakels
en ondernemers wordt gewoven. Om nog beter dan nu de (benodigde) innovaties en
noviteiten op de individuele bedrijven te stutten.

Oproep om (roze) mutanten van Hyacinthus ‘Minos’ in te zenden op de
proeftuin
De hyacint ‘Minos’ heeft inmiddels een aantal mutanten gegeven. Alleen de roze ‘Pink
Elephant’ is inmiddels geregistreerd. Het afgelopen seizoen had de KAVB nog een roze
mutant van ‘Minos’ op de proeftuin. Om tot een goed oordeel te komen gaat de KAVB van
deze mutant nieuwe bollen opplanten met die van ‘Pink Elephant’. Om ze goed te kunnen
vergelijken zal de KAVB direct na de oogst deze bollen zelf de schuurbehandeling geven,
zodat ze zo goed mogelijk met elkaar te vergelijken zijn. De subcommissie hyacint verzoekt
een ieder met vergelijkbare mutanten eveneens aan deze vergelijkingsopplant deel te nemen,
zodat er helderheid ontstaat over de identiteit van het materiaal dat her en der aanwezig is.
Ook bestaat de mogelijkheid dat er een vervolg komt, waarbij materiaal van de proeftuin
gebroeid wordt. Dit is des te belangrijker, omdat er inmiddels een aanvraag voor kwekersrecht
loopt voor ‘Pink Elephant’. Voor deze opplant zijn 15 bollen ( zonder enige behandeling) in
de maat 16 cm nodig en deze dienen zo spoedig mogelijk te worden aangeleverd op het
secretariaat van de KAVB t.a.v. de heer S. van Oers. Aan deze specifieke éénmalige
opplanting zijn voor de inzender geen kosten verbonden.
KAVB-bemonstering voor extra zekerheid
Aangekochte partijen bloembollen, knollen en wortelstokgewassen kunnen door de
correspondenten van het scheidsgerecht bemonsterd worden. Redenen om een monster te
laten nemen heeft de koper voldoende. In alle gevallen vormt een monster extra bewijs als
later sprake is van een geschil tussen koper en verkoper. Immers, het monster wordt
getrokken door een neutrale, onafhankelijke correspondent van het Scheidsgerecht, en de
opplant van het monster vindt eveneens plaats op neutraal terrein. Veel monsters worden
opgeplant op de proef- en monstertuin van de KAVB in Lisse. Er zijn verschillende soorten
monsters mogelijk, zodat het monster zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van telers en
broeiers.
Via een opplantmonster wordt op soortechtheid, virusziekten en verborgen gebreken
gecontroleerd; een combinatie met de BKD kwaliteitskeuring is in veel gevallen mogelijk.
Een broeimonster is uitermate geschikt voor broeiers, waarbij de gewenste behandeling en
bloeitijdstip aangegeven kunnen worden, zodat het monster aansluit bij de praktijksituatie.
Virustoetsmonsters kunnen op korte termijn uitsluitsel geven over het viruspercentage van de
partij, zodat aan de hand van de uitslag besloten kan worden om de partij al dan niet te
planten.
Voor het nemen van monsters kan rechtstreeks contact opgenomen worden met de
correspondenten van het scheidsgerecht. Voor contactgegevens van de correspondenten en
uitgebreide informatie over de diverse mogelijkheden kunt u terecht op www.kavb.nl of bij de
KAVB, Stan van Oers 0252-536953.
Greenport Duin- en Bollenstreek
De gezamenlijke gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben een overeenkomst
ondertekend over de Greenport Duin- en Bollenstreek. Deze overeenkomst omvat onder
andere een ‘ruimtelijk streefbeeld’ en een voorstel voor de structuur van een
uitvoeringsorganisatie. In het ruimtelijke streefbeeld zijn naast gebieden met bollen en vaste
planten ook functies voor woningen, infrastructuur, bedrijventerreinen, natuur, en
glastuinbouw ingetekend. Eind augustus zal het gezamenlijke bedrijfsleven van de
Bollenstreek zijn mening geven over de voorgestelde plannen. De KAVB en LTO, die in dit
proces intensief gezamenlijk optrekken, hebben hierin een belangrijke inbreng.

Agrarische visie Noordelijk Zandgebied
Na een voorbereidingstraject dat ongeveer negen maanden heeft geduurd, zal op 9 augustus
a.s. het rapport worden gepresenteerd met de gezamenlijke ‘Agrarische visie op de
ontwikkeling van het Noordelijk Zandgebied voor de periode 2008-2015’. Het rapport zal
worden aangeboden aan gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord Holland.
Het rapport bevat visies over o.a. ruimtelijke ordening, marktontwikkelingen, duurzaamheid,
logistiek en transport. De korte bijeenkomst vindt plaats aan het begin van de Open dag
‘Bloembollen in bedrijf’, die door de gedeputeerde ook wordt geopend.
Aanpassing BKD keuring en vergoedingsregeling Ditylenchus dipsaci
Sinds enkele jaren werkt de KAVB intensief samen met BKD, PPO en PD om het aantal
stengelaaltjesbesmettingen (Ditylenchus dipsaci) in bloembolgewassen, en de hiermee
samenhangende kosten, terug te dringen. Deze samenwerking heeft geleid tot het opstellen
van een “Plan van aanpak stengelalen 2008-2010”. In dit plan zijn diverse afspraken
opgenomen op het gebied van onderzoek, kwaliteitskeuring en te nemen teeltmaatregelen.
Begin augustus ontvangen alle kwekers van voorjaarsgewassen een brief van de KAVB met
informatie over de aanpassing van de BKD-keuring en de vergoedingsregeling Ditylenchus
dipsaci.
Open Dagen Bollenbedrijven
Zaterdag 9 augustus vinden in de Bloembollenstreek en in het Noordelijk Zandgebied de
jaarlijkse open dagen plaats. Onder de naam Bollenstreek in Bedrijf is dit jaar een aantal
bedrijven aan de Noorder Leidsevaart en de 1e Loosterweg open voor publiek. Deelnemende
bedrijven beslaan veel facetten van de sierteelt in de streek, zoals bloembollenexport bij
Royal van Zanten Flowerbulbs, snijgladiolen en –lelies bij M. & L. Heemskerk, vaste planten
bij Fa. L. en A. van Berkel, bloementeelt bij F. de Boer en Hachmang & Maas, en
bloembollenteelt bij Jac. P. Heemskerk.
In het Noordelijk Zandgebied zijn dre bedrijven geopend in de omgeving van ’t Zand, te
weten Kwekerij De Windroos van Elise Duivenvoorden aan de Zijperdijk, G.P. Burger
Bloembollen aan de Groteweg en Leliekwekerij Carina aan de Nollenweg.
In beide gebieden zijn de bedrijven te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur.
Advies KAVB: vul Landschapsenquête LNV/VROM in
De ministeries van LNV en VROM houden deze zomer een internetpeiling over het
landschap. Met deze peiling willen de ministeries zo veel mogelijk burgers betrekken bij de
discussie over de toekomst van het Nederlandse landschap. De uitkomsten van de
internetpeiling worden gebruikt bij de uitvoering van de Agenda Landschap. De agenda, die
na de zomer verschijnt, is een visie van het kabinet op een duurzame ruimtelijke inrichting
van Nederland.
Omdat de uitkomsten van de enquête van invloed kunnen zijn op de toekomst van het
landschap, en dus in veel gevallen van agrarisch Nederland, adviseert de KAVB u om deze
enquête in te vullen. Immers, het raakt u en uw bedrijfsbelang direct. Daarom is het goed als
alle leden de enquête zouden in vullen zodat de agrarische visie op landschap kenbaar
wordt gemaakt. Zeker omdat de reactie van niet-agrariërs in de meerderheid zal zijn.
De enquête is te vinden via www.minlnv.nl/landschap
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