Planten met residugaranties
voor een verduurzamende markt
Een groene trein passeert onze sector. Met VMS willen we deze niet missen! Meer nog, we nemen
plaats in de locomotief, samen met een paar vooruitstrevende telers. Er ligt een markt open voor
bloemen en planten met residugaranties. Mis de trein niet!
Hannes Buyle, VMS
Dit jaar nog start VMS met een project
als antwoord op de groeiende vraag
naar bloemen en planten met residugaranties. Het doel is de klant zwartop-wit aan te tonen welke pesticiden
er wel en vooral niet op gespoten
werden. “Ik weet toch wel hoe mijn
planten behandeld zijn geweest?” –
denkt u misschien. Wel, niet altijd, zo
blijkt! En hoe gaat u dit aantonen aan
een geïnteresseerde klant?
“Sierplanten eet je niet op”

actua lees je dat de Vlaamse Milieu
Maatschappij pesticiden in waterlopen
monitort en dat neonicotinoïden (vb.
Actara, Confidor, Warrant) in verband
worden gebracht met bijensterfte
waardoor erkenningen ingeperkt worden. Ook de handel legt almaar meer
beperkingen op omtrent het gebruik
van fytomiddelen. Een krabbel onder
een leveranciersverklaring is hierop
een mogelijk antwoord. Maar dit stelt
jou, als kweker, in een zwakke positie.

“Het gebruik van werkzame

stoffen wordt transparant
gemaakt in een betaalbaar
certificaat dat voldoet in de
markt en oplossingen biedt
voor de maatschappelijke
problematiek.”
Wanneer het over residugaranties van
fytoproducten gaat, staat de groenten- en fruitsector een stapje verder.
Logisch, een ‘broodje ficus’ staat niet
direct op ons menu. Maar wat gedacht
van keukenkruiden met de aanduiding
‘niet eetbaar’; het lijkt een contradictio
in terminis. Daarenboven vervagen
grenzen. Mogelijks kreeg u op restaurant al viooltjes of orchideeën geserveerd. Maar bvb. ook de bloemen van
dahlia, anjer, tulp, primula, lavendel,
pioen, magnolia en roos zijn in principe eetbaar. Zo ook sommige delen van
Sedum, bepaalde varens, Cornus, …
Kinderen kennen veelal gewoon geen
grenzen, en stoppen eender wat
in hun mond. En tot slot, zet u het
kamerplantje uit de supermarkt in uw
groentemand?
Planten vóór het milieu
Dit alles zet aan tot nadenken, maar
toch zijn het momenteel eerder de
milieueffecten waar de markt van
wakker ligt. Op www.vms-vzw.be/
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Planten voor je klanten
Leveranciers van een groeiend aantal
retailers worden aangeschreven om
bepaalde middelen niet meer te gebruiken en gaan hier zelfs op controleren. Een voorbeeld hiervan is het
actieplan opgesteld door Intratuin.
De boodschap van VMS is duidelijk:
• beperk de risico’s voor uw bedrijf en
de ganse sector;
• anticipeer op de markt en grijp deze
nieuwe ontwikkeling aan om uzelf te
onderscheiden;
• schep een positief imago en uitstraling naar uw klanten en omgeving
met uw ‘veilige planten’, ‘bijvriendelijke planten’, …;
• krijg inzicht in uw eigen product:
welke stoffen worden zoal teruggevonden en in welke dosis?
Gesteund op de marktkennis van MPS
wordt het duidelijk dat belangrijke
ketens van bouwmarkten en tuincentra, detail- en groothandel uit o.m.

Duitsland, Nederland, Frankrijk en
Engeland commercieel belang hechten aan residugaranties. Blijkt dus dat
er een markt open ligt voor die telers
die de gevraagde garanties kunnen
bieden inzake verboden middelen, de
vernoemde neonics, of nog andere.
In samenspraak met de retail werden
een aantal prioritaire teeltgroepen
afgebakend:
• In contact met het milieu: vaste,
perk- en terrasplanten
• In contact met de mens: kamerplanten, snijbloemen, (indirect) eetbare
planten
• Geïmporteerde bloemen en planten

Zie jij ook de mogelijkheden van residugaranties op jouw product? Neem
dan zeker contact op met VMS en we
geven u graag meer concrete info. n
Eerste Belgische sierplanten
met residugaranties, op jouw
bedrijf?
Geef je bedrijf met één (of meerdere) teelten op voor deelname
(info@vms-vzw.be of 09 353 94 74).
Dag-op-dag hou je bij wat gespoten wordt. Na het nemen van een
referentiestaal worden de resultaten
geëvalueerd en wordt een begeleidingstraject op basis van monstername opgezet om de door jou vooropgestelde objectieven te bereiken.
Zo kan je op relatief korte termijn
het label Product Proof behalen, dat
begin volgend jaar gelanceerd wordt
door MPS.
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