DUURZAAMHEIDSLABELS
Bedrijven zoals Floréac nv divisie Microflor, Sylva, Fikona, ID’Flor, Anrob, Willy de Nolf, De BruyneFlandresse en FlorArbo onderstrepen hun streven naar duurzaamheid door zich te laten
certifiëren voor de duurzaamheidslabels MPS-GAP en MPS-SQ. Gezien deze labels in de handel
enkel als B2B herkend worden, is er nu ook het label Fair Flowers Fair Plants, het duurzame
merk voor de sierteelt dat ook tot bij de eindconsument gepromoot wordt. FlorArbo getuigt!
Hannes Buyle, VMS

Wat waren jullie drijfveren om 15 jaar
geleden lid te worden van VMS-MPS?
De consument werd in die tijd op
geregelde tijdstippen opgeschrikt
door één of ander onderzoek waarbij
het oneigenlijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zwaar aan
de kaak werd gesteld. Dit heeft ons
aan het denken gezet. We waren ons
al langer bewust van de mogelijke
milieu-impact van sierteeltbedrijven.
Respect voor het milieu dragen we
al altijd hoog in het vaandel in onze
bedrijfsvoering.
Ons aansluiten bij VMS en MPS bood
ons dé manier om onze inspanningen
aantoonbaar te maken en om dit ook
te kunnen uitdragen binnen de eigen
sector en daarbuiten.
Waarom hebben jullie nu gekozen
voor MPS-SQ, daar waar jullie de afgelopen jaren MPS-GAP behaalden?
Op zich zijn beide hogere certificaten
die de ganse bedrijfsvoering omvatten.
Daar waar MPS-GAP vooral het accent
legt op de algemene bedrijfsvoering,
focust MPS-SQ veeleer op het sociale,
de omgang met personeel.
De reden waarom we overgeschakeld
zijn, is de extra mogelijkheid die MPSSQ schept: het consumentenlabel Fair
Flowers Fair Plants.
Hoe hebben jullie het aangepakt om
dit te realiseren?
In 2009 behaalden we voor de eer-

© VMS

Vorig jaar behaalde Florarbo bvba uit
Beervelde het certificaat MPS – Socially Qualified. In combinatie met hun
MPS-A-score, mag het hiermee als
derde producent in België het consumentenlabel Fair Flowers Fair Plants
uitdragen. Bedrijfsleider Luc Bonte
en zijn team zijn dan ook terecht trots
op deze erkenning voor hun duurzame inspanningen en geven graag een
woordje uitleg.

s Het team van Florarbo

ste keer MPS-GAP. Het behalen van
dit certificaat was een waar proces
waarbij we perfect begeleid werden
door de GAP-werkgroep van VMS. Het
resultaat hiervan was een allesomvattend handboek, specifiek gericht op
FlorArbo. Aangezien dit handboek zo
generiek opgebouwd werd, konden we
het nu ook als basis gebruiken voor
het certificaat MPS-SQ. De investering
is beperkt gebleven tot ongeveer een
30-tal uur.

Om MPS-SQ te behalen, hadden jullie
dus al een streepje voor. Wat waren
de belangrijkste aanpassingen?
De klemtoon lag toch merkbaar meer
op het sociale aspect …
• we werkten een duidelijke structuur
uit voor de communicatie met de
eigen mensen;
• we stelden onze EHBO-voorzieningen verder op punt;
• we lasten extra opleidingen in (oa.
EHBO & heftruckchauffeur);
• we stelden een register op voor
registratie van onderhoud, zoals van

de spuitapparatuur;
• we breidden de gewasbeschermingregistratie uit met de naam van de
toepasser en de duur van de toepassing (aantal uren spuiten/dag/week
is immers gelimiteerd).

Wat verwachten jullie van het FFP-label?
We hopen dat MPS erin slaagt een
waar merk uit te bouwen rond Fair
Flowers Fair Plants. We geloven in het
markpotentieel van een label dat de
consument helpt in de winkel bewust te kiezen voor (onze) duurzaam
geteelde bloemen en planten. Vergroten van de naambekendheid zal dan
ook de sleutel tot succes vormen. De
site (www.fairflowersfairplants.com)
waarop de consument FFP-verkooppunten kan terugvinden, is alvast een
goed begin.
Wat zijn de meerwaarden die jullie
zien voor jullie bedrijf? Ervaren jullie
marktvraag?
In de werkgroep hebben we enorm
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veel kennis gedeeld … en dat is altijd
een meerwaarde voor je bedrijf.
Nee, van de interne waarde van hogere certificaten hoef je ons niet meer te
overtuigen. Tijdens het implementeren
van het handboek hou je jezelf een
spiegel voor … je leert je eigen bedrijf
beter kennen. Veel zaken worden opgeschreven en daarmee ook geborgd.
Dit vormt de basis voor bijvoorbeeld
nieuwe aanwervingen; je hebt het
maar uit de schuif te halen en alles
ligt klaar. En je weet dat alles gezegd
wordt! Verder verplicht het systeem
je bijvoorbeeld ook om bewuster om
te springen met gewasbescherming.
Door geregeld je fytokast op orde te
zetten, weet je perfect welke middelen
je in huis hebt. Je wordt je meer bewust van de mogelijke gevaren van de
producten en handelt er dan ook naar.

En marktvraag?
Jawel. We zijn er ook van overtuigd
dat we niet altijd moeten wachten op
de spreekwoordelijke marktvraag. Als
we hiervan in Vlaanderen gezamen-

lijk een topprioriteit zouden maken,
kunnen we dit misschien nog eens
als een strategisch voordeel uitspelen in de markt. Naast de consument
zouden ook producenten, handelaars
en verkooppunten er zelf wel bij varen.
Om een product FFP-gelabeld aan
de man te kunnen brengen, moeten
namelijk alle schakels deelnemen aan
FFP om zo een transparant systeem te

kunnen waarborgen. Traceerbaarheid
troef dus!

Hebben jullie tot slot een advies voor
de collega-telers?
Doen, niet aarzelen. Spreek erover
met collega’s en durf mee te werken
aan een duurzame toekomst voor de
Vlaamse sierteelt! n

VMS richt werkgroep hogere
certificaten op
Enkele siertelers contacteerden ons
met de vraag om dit jaar een hoger
MPS-certificaat te behalen.
Indien ook u geïnteresseerd bent om
meer te weten over de voordelen en de
voorwaarden van MPS-GAP, MPS-SQ
of Fair Flowers Fair Plants, kunt u ons
contacteren op 09 353 94 74 of op info@
vms-vzw.be.
Wij verschaffen u volledig vrijblijvend
meer duidelijkheid.

FYTO - NIEUWS
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu deelt
mee dat de erkenningen voor onderstaande gewasbeschermingsmiddelen werden ingetrokken.

Intrekking van de toelating van
FLUXYR 200 EC (N22291 - 9780P/B)
07/04/2014 - Het bewaren en het op de
markt brengen van dit middel door de
toelatingshouder is nog toegelaten
tot 31/12/2015. Het bewaren en het
op de markt brengen door derden
is nog toegelaten tot 30/06/2016 en
het gebruiken is nog toegelaten tot
30/06/2017.
Fluxyr 200 EC is een herbicide dat
was erkend voor de bestrijding van
eenjarige en doorlevende tweezaadlobbige onkruiden in grasland, tijdelijk
onbeteelde landbouwgronden, gazons
en grasvelden en niet verharde permanent onbeteelde terreinen.
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Intrekking van de toelating van FUNGAFLOR (N4084 - 6871P/B)
07/04/2014 - Het bewaren en het op
de markt brengen dit middel door de
toelatingshouder is nog toegelaten
tot 31/12/2015. Het bewaren en het
op de markt brengen door derden
is nog toegelaten tot 30/06/2016 en
het gebruiken is nog toegelaten tot
30/06/2017.
Fungaflor is een fungicide dat was
erkend voor de bestrijding van echte
meeldauw bij rozen (Rosa) onder
bescherming.

Vrijwillige intrekking van de toelating van BI-AGROXYL DUO (N8875 –
8787P/B) bevattend 275 g/l 2,4-D en
275 g/l MCPA
11/04/2014 - De intrekkingsdatum
is 26/09/2015. De verkoop door de
toelatingshouder is toegelaten tot
26/03/2014. De op de markt aanwezige
voorraden mogen nog door derden
worden verkocht en opgeslagen tot
26/09/2014, en mogen nog worden
gebruikt tot 26/09/2015.
Bi-agroxyl Duo is een herbicide erkend ter bestrijding van eenjarige en
doorlevende tweezaadlobbige onkruiden in gazons en grasvelden. n
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