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Regelmatig nodigt de werkgroep Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat iemand uit om een
blog te schrijven op onze verenigingswebsite. Hieronder leest u de blog van Maritza van Assen en een
aantal highlights uit de reacties. Wilt u ook meepraten? U bent van harte welkom op www.knpv.org!

Productbegeleiding
Maritza van Assen

Nefyto, 8 oktober 2014

Net als andere gecompliceerde producten worden
gewasbeschermingsmiddelen door de producent
goed begeleid naar de eindgebruiker. Natuurlijk
zorgt hij voor de verplichte toelating. Alles wat in het
wettelijk gebruiksvoorschrift staat, is uitvoerig in het
toelatingsdossier onderbouwd en kritisch door de
Europese en nationale toelatingsinstantie getoetst.
Voor een toepassing op het juiste moment en op
een juiste manier worden de teeltadviseurs en
distributeurs geïnformeerd over technische eigenschappen en de voorschriften voor een correcte
inzet van het product. Voorbeelden zijn resistentiemanagement, veiligheidstermijnen en maatregelen ter bescherming van mens, dier en milieu.
Van de toelatingshouder via de adviseurs naar de
telers ontstaat een sneeuwbaleffect, want door onder meer adviesgesprekken en mailings komt alle
informatie bij de telers terecht. Bovendien moeten
zij in het kader van de spuitlicentie regelmatig hun
kennis opfrissen. Tientallen projecten en campagnes zijn daarnaast uitgevoerd om de toepassing
van best practices te bevorderen en knelpunten op
te lossen. Etiketten en veiligheidsinformatiebladen
zijn bovendien digitaal beschikbaar via diverse
websites. Toelatingshouders begeleiden ook een
goed gebruik van hun product via productwebsites, brochures, apps, beslissingsondersteunende
systemen en technisch adviseurs in het veld.
Aan alle voorwaarden lijkt te zijn voldaan om
gewasbeschermingsmiddelen altijd volgens
de voorschriften te kunnen toepassen zonder
overschrijding van normen. Of toch niet? Uit
controleresultaten van de NVWA blijkt dat sprake
is van nog te veel overtredingen bij telers. Is het de
werkdruk van het moment? De verkeerde routine,
onachtzaamheid of overmacht? Hoe zit het in
agrarisch Nederland met de ‘veiligheidscultuur’
rond de toepassing van producten die zo zwaar
gereguleerd zijn en maatschappelijk zo in de
schijnwerpers staan? Of kan de industrie nog meer
doen? We horen het graag.

192

Harrie Hoeben, 14 oktober
Praktijkmensen moeten met ruim twintig resultaatbepalende factoren tegelijkertijd werken en
rekening houden, en met de controleurs die de
wet moeten handhaven, met banken die in hun
nek hijgen en met het maatschappelijke draagvlak. Technisch adviseurs moeten binnen de wet
adviseren en meestal ook op omzet. De wet, de
praktijk (best practices), onderzoek, spuitadviezen,
en het maatschappelijke draagvlak staan mijlenver uit elkaar! En ja, de industrie zou hier meer
kunnen doen, maar dan moet je de leiding durven
nemen en zeggen; we gaan het anders doen want
het moet anders. Er is draagvlak voor vanuit de
praktijk en gelukkig heb ik mogen ervaren dat
het bij sommige controlerende instanties ook is
doorgedrongen. Met de veiligheidscultuur hebben
we het probleem zeker niet opgelost en met meer
controleren lossen we het probleem in de toekomst ook niet op, of wel?

Jaap van Wenum, 14 oktober
Ik vind dat je wel heel makkelijk een verband legt
tussen normoverschrijdingen en overtredingen
van telers. Vooropgesteld, overtredingen zijn niet
acceptabel en daarop moet gehandhaafd worden. Echter normoverschrijdingen kunnen ook
ontstaan bij telers die zich volstrekt aan de regels
houden, bijvoorbeeld vanwege strengere KRWnormen, emissieroutes waarmee geen rekening
werd gehouden bij toelating of fluctueren van
waterkwaliteitsnormen. Dat alles kun je de teler
niet aanrekenen. De industrie is verantwoordelijk
voor normstellende studies en doet een voorstel
voor een etiket met gebruiksvoorschriften. Kunnen telers daar ook op vertrouwen?
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Peter Leendertse, 15 oktober
Ik denk dat jullie als industrie (veel) strenger naar
klanten kunnen zijn. Een klant die jullie middel
koopt en dit middel slordig gebruikt zonder de
gebruiksaanwijzing te volgen kan daarmee de
positieve inspanningen aardig verpesten. Wordt
het geen tijd zorgvuldig gebruik als leveringsvoorwaarde bij verkoop op te nemen? Het sterk(er)
stimuleren van nieuwe technieken t.a.v. driftbeperking en zuivering is ook een interessant punt.

Jan Buurma, gewasbeschermingssocioloog,
22 oktober
Als de gediplomeerde plantendokter aan de
Hoofdstraat in Tuinbouwdorp bijna geen medicijnen meer heeft en de ongediplomeerde collega in
een achterafstraat nog wel. Wat denk je dat er dan
gebeurt?

Gerard Top, 30 oktober
Als het gaat om emissieroutes die we kunnen
beperken dan wordt daar hard aan gewerkt en
worden er ook goede resultaten geboekt. Als we
kijken naar de overtredingen volgens het etiket
kunnen we stellen dat de wijzigingen van etiketten volgens een nieuwe lay-out heel wat vragen
oproept. We worden geconfronteerd met het feit
dat LDS-toepassingen (lage-doseringssystemen)
zo maar van het etiket afvallen. Het is aan de teler
niet uit te leggen als distributeur. Telers vragen
zich ook af waarom in bloembollen een toelating
soms twee jaar op zich laat wachten terwijl het
betreffende middel in andere open teelten al is
toegelaten. Ook het wegvallen van toelatingen
na herregistratie leidt tot knelpunten, met name
in ‘specialty crops’. Waar we in de gewasbescherming behoefte aan hebben is werkbare veranderingen. Telers willen echt wel, maar dan moet
het wel reëel zijn. We zitten in een auto met drie
veiligheidsgordels om!
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Jenneke van Vliet, CLM, 3 november
Een uitdaging voor de industrie is ook verbetering
van de slechte leesbaarheid, opvolgbaarheid en
handhaafbaarheid van de etiketten. Een voorbeeld
zijn de driftreductie-eisen: bij ieder middel weer
een andere driftreducerende dop levert verwarring
op. Een goede zaak is dat in het nieuwe beleid op
alle percelen dezelfde minimale driftreductie van
75% moet worden aangehouden. Dit vermindert
de verwarring en verbetert hopelijk de naleving.
Nog beter zou het zijn als Nefyto pleit voor nieuwe
spuittechnieken als luchtondersteuning en
Wingssprayer, die zowel een grotere driftreductie,
regelmatig doseringsverlagingen èn een betere
gewasbeschermingsresultaat opleveren, ook bij de
gangbare snelheden.

Klaas Meijaard, 14 november
Het goede spuitmoment kiezen is meer dan op een
app-je kijken en vraagt kennis van veel meer dan
alleen de dosering. Ik ben het met je oneens dat de
spuilicentie veel van de benodigde kennis bij de
eindgebruiker brengt. Je moet van goede huize komen om voor grote groepen mensen je verhaal voor
iedereen begrijpelijk te maken, want een boodschap is pas een boodschap als de ontvanger hem
begrepen heeft. Ik denk dat daar nog heel veel te
winnen valt. Echt kennis doorgeven gaat veel beter
met kleine groepen en materiaal uit de praktijk.
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