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EU-steun voor werkgroepen
gewasbescherming kleine teelten
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De Europese ministers van Landbouw hebben hun steun uitgesproken voor een EU-initiatief dat
de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen moet verbeteren voor kleine teelten en
minder courante toepassingen. De zogenaamde ‘kleine teelten’ zijn geen attractieve - lees lucratieve - partij voor de gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Daarom is al geruime tijd een Europese werkgroep minor users actief met als doelstelling om de erkenning van bepaalde producten
voor andere sectoren uit te breiden naar de ‘kleine teelten’.
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tot uitbreiding van bestaande erkenningen.
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De ontwikkeling van nieuwe producten kost handenvol geld en tijd en het
toepassingsgebied is te klein. Met
die ‘kleine teelten’ wordt doorgaans
verstaan groenten, fruit, bloemen en
sierplanten. De steun die Europese
ministers hebben uitgesproken moet
een antwoord bieden op de problematiek van de zogenaamde ‘minor uses’
van gewasbeschermingsmiddelen. Te
verstaan als de gewasbescherming
van in areaal kleine teelten als de
minder frequent voorkomende (chemische) behandelingen tegen ziekten
en plagen in grotere teelten. Copa-Cogeca stelt dat telers steeds meer
geconfronteerd worden met alternatieve bestrijdingsmethodes waarbij
informatie en kennis niet altijd afdoende is of er een gebrek is aan effectieve
alternatieve middelen. Anderzijds
hebben producenten van biologische
bestrijdingsproducten af te rekenen
met lange regulariserende processen
en vertragingen en is er een tragere
implementatie en erkenning van die
technieken bij de telers zelf. Daarom
roept ook deze belangengroepering op
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Zowel de lidstaten als de EU zijn
bereid geld vrij te maken voor een
‘coördinatieplatform’ dat boeren en
tuinders nieuwe wapens kan geven
tegen de ziekten en plagen die hun
kleine maar daarom niet minder
waardevolle teelten bedreigen. Het
platform heeft vooral tot doel om de
bestaande initiatieven van lidstaten en
stakeholders op elkaar af te stemmen
in de hoop zo een doorbraak voor de
'minor uses' te forceren. Het voorstel
van een fonds dat het coördinatieorgaan financiert, komt van de Europese
Commissie en viel afgelopen maandag
in de smaak tijdens de Europese Raad
van landbouwministers.
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De aanpak van de gewasbeschermingsproblematiek werd vroeger al
gestructureerd via een zogenaamd
comité Noord en comité Zuid maar het
is in de vrijwillige werkgroep ‘minor
uses‘ dat de problematiek versneld
werd behandeld. Deze werkgroep is

een zogenaamde Commodity Expert
Group (CEG). De CEG werd opgericht
op 29 juni 2011 een heeft tot nu toe 7
vergaderingen achter de rug. (tweemaal per jaar). De werkgroep van vrijwilligers is er gekomen in 2009 tijdens
een werkoverleg op het PCS n.a.v. een
bezoek van Copa-Cogeca, en dit op
uitnodiging van AVBS.
Door de Europese erkenning krijgt
comité Noord weliswaar de Europese
middelen en dit comité wil de werking nu verder structureren. Al het
werk wordt echter verdergezet door
vrijwilligers en dit met eigen middelen. Namens België is PCS-onderzoek
Marc Vissers een belangrijke pion en
stuwende kracht in deze werkgroep.
Volgens PCS-directeur Bruno Gobin,
die voorzitter is van de Europese
werkgroep ‘minor uses, is deze erkenning een omwenteling. Het feit dat
middelen voor de werkgroep worden
vrijgemaakt, betekent ook dat er bij de
EU geloof is in de doelstellingen van
de werkgroep. En dat is een hele stap
voorwaarts.
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Het eerste werk is nu een oplijsting
maken van wat al is gebeurd en de
betreffende dossiers samenstellen.
Werkgroep “CEG Minor Uses – Ornamentals”
De werkgroep, voorgezeten door
Bruno Gobin en Marc Vissers, bestaat
uit 10 landen te weten Zweden en

Denemarken (Noord), België, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland
(Centrum) en Italië, Frankrijk, Kroatië
en Spanje (Zuid).

om snel info uit te wisselen. Er is
regelmatig overleg met de fytofirma’s
om de noden voor nieuwe middelen
uit te sector aan te kaarten, en de
datasets waar nodig samen te leggen
om een erkenning in de sierteelt te
ondersteunen.

Uitwisseling van informatie en dossiers is belangrijk binnen de werkgroep. Een goede oplijsting van erkenningen en GEP-proefresultaten in de
verschillende landen werd opgesteld,
zodat snel ingespeeld kan worden
op de mogelijkheid van wederzijdse
erkenning. Tegelijk worden ideeën en
gegevens uitgewisseld rond potentieel interessante nieuwe moleculen,
of producten uit andere teelten. Een
aantal deelnemers van de meetings
nemen ook deel in de werkgroepen
van andere teelten (fruit, groenten,…)

Momenteel zijn er dossiers lopende
rond wederzijdse erkenningen van:
Aliette als bactericide: het erkenningscomité vraagt extra efficiëntieproeven.
Ortiva Top en Switch voor sierteelten:
België en Frankrijk legden resultaten
samen en motiveren de firma voor
erkenningsuitbreiding. n
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“De Europese steun is ook belangrijk
omdat erkenningen een traag proces
zijn met proeven over meerdere jaren
en lijvige erkenningsdossiers. Er
zitten momenteel nieuwe producten
in de pipeline. Hiervan zijn concrete
dossiers lopende. We hopen dat het
nu allemaal sneller zal gaan”, aldus
Bruno Gobin.

ht

AV

AZALEA-EXPORT NAAR
OOST-EUROPA IN
10 JAAR TIJD MEER DAN
VERDUBBELD
Willy De Geest

Bron: Eurostat en bewerkingen VLAM
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Volgens de exportcijfers aangeleverd door Eurostat is de
export van azalea’s (*) naar Polen, Roemenië, Bulgarije,
Letland, Litouwen, Estland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije
en Oekraïne in 10 jaar tijd met 117% gestegen. De rechtstreekse export van België naar de Oost-Europese bestemmingen is sinds 2004 met 125% gestegen en bereikte
een totaalbedrag van 812.000 euro. Maar de Nederlandse
export van azalea’s naar die landen is sinds 2004 gestegen tot 1.785.000 euro (+ 131%). Duitsland voerde in deze
periode 66% meer azalea’s naar dezelfde bestemming uit.
(679.000 euro)

Belgische export van Azalea en Rhododendron naar Oost-Europa (in 1000 euro)
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Belgische export van Azalea en Rhododendron naar Nederland (in 1000 euro)
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Nederlandse export van Azalea en Rhododendron naar Oost-Europa (in 1000 euro)
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Een groot deel van de azalea’s die van België naar de Nederlandse groothandel gaan, zullen ook hun weg gevonden
hebben naar Oost-Europa. Hoeveel dit is, is niet uit de
cijfers op te maken maar we kunnen in tabellen wel zien
dat de verkoop van Belgische azalea’s naar Nederland de
laatste 10 jaren gestegen is met 16% waarbij de totale Nederlandse export van azalea naar Oost-Europa in dezelfde
periode is gestegen met 131%. Dit staat in tegenstelling
met de uitvoer naar andere landen, want de algehele Europese export van azalea naar de wereld daalde in de periode
2004 – 2013 met meer dan 11%. n
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