KAVB NIEUWS

Thema:

Bedrijfsbezoek NVWA

Middelenkast

In 2018 gaat de NVWA vierhonderd bloembollenbedrijven bezoeken. Tijdens dat
bezoek wil de NVWA nagaan of de wetten en regels op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen goed worden nageleefd. Om u als ondernemer zo goed mogelijk voor te bereiden, besteedt de KAVB de komende maanden extra aandacht aan
regels en wetten die hiermee te maken hebben. Op deze pagina’s staan de eerste tips.

Waarop controleren?

Toelatingen

De NVWA start in april 2018 met de bedrijfsbezoeken voor de nalevingscontrole. De controle-instantie neemt daarbij grond- en gewasmonsters. Verder vragen de inspecteurs verkooplijsten
op van distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen en kijken ze rond in de schuur. Ook nemen
ze de spuitadministratie door. Als blijkt dat een
ondernemer bewust een middel verkeerd heeft
gebruikt, dan volgt er een boete. Bij administratieve vergissingen volgt er over het algemeen een
opdracht om de fout te herstellen.

Tijdens het nalevingsbezoek wil de NVWA inzicht krijgen in de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Het gebruikte middel en het gewas waarin het is gebruikt,
moeten uit de administratie blijken. Met behulp van de grond- en gewasmonsters
kan de NVWA niet alleen de actieve stof maar ook de gebruikte formulering achterhalen.

Rechten en plichten
De NVWA bezoekt in 2018 vierhonderd bedrijven in de bloembollensector. Grote kans dat uw
bedrijf ook bezocht wordt. Welke rechten en
plichten heeft u dan? En welke rechten en plichten heeft de NVWA? De NVWA mag uw bedrijf
onaangekondigd bezoeken. Zij mogen uw erf
en percelen betreden zonder dat aan u te melden. U heeft de plicht om medewerking te verlenen. U mag de NVWA verzoeken om op een ander
moment terug te komen. De NVWA hoeft dat verzoek niet in te willigen.

Wet- en regelgeving: waar?
Er is een Wet, een Besluit en een Regeling
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Alle
drie deze documenten zijn terug te lezen via
www.wetten.overheid.nl. De toegelaten middelen
en de geldende etiketten vindt u op de website
van het Ctgb via www.ctgb.nl/toelatingen. Als een
toelating vervalt of het etiket wordt aangepast,
geldt er een opgebruiktermijn. Tot die tijd mag u
het middel toepassen onder de voorwaarden van
het oude etiket. De eventuele opgebruiktermijn
per middel staat ook op de hiervoor genoemde
website van het Ctgb.

Tijdens de controle zal in ieder geval de middelenopslag worden gecontroleerd. Neem zelf voorafgaand
aan de controleperiode de kast goed door, bijvoorbeeld samen met uw teeltadviseur. Ga van elk middel na of het nog is toegelaten. Middelen die niet zijn
toegelaten, mogen niet in de kast staan. Bij twijfel
over de status kunt u uw leverancier raadplegen of
kijken op de website www.ctgb.nl/toelatingen. Daar
is van elk toegelaten middel de status te bekijken,
inclusief de opgebruiktermijn. Niet verplicht maar
wel handig: zet middelen zoveel als mogelijk op type
middel weg. Zet daarbij de droge middelen bovenin
de kast en de vloeibare middelen onderin.

In onderstaande tabel staan veelgemaakte fouten met daarbij een legaal alternatief.
Gewas

Niet toegelaten

Wel toegelaten

Tulp

(Belgische) Movento SC

(Nederlandse) Movento OD

Lelie

Vydate in de zomer

Tagetes als voorvrucht

Hyacint

Actellic

Heetstook tegen trips

Narcis

Basagran

Primus

Bloembollenbreed

Dual Gold (m.u.v. tulp, lelie,
gladiool)

Wing P

De afgelopen jaren hebben de KAVB en fabrikanten in goede samenwerking een aantal nieuwe toelatingen en uitbreidingen weten te realiseren, waaronder:
- MCPA in gladiool
- Primus in narcis
- Wing P bloembollenbreed
- Basagran in onder andere dahlia en knolbegonia
- Berelex en Chrysal BVB in Zantedeschia
- Mocap in voorjaarsgeplante bol- en knolgewassen
- Centurion Plus in onder andere lelie, iris en hyacint
- Sencor vloeibaar in onder andere bijzondere bolgewassen
- LDS-toepassing in Goltix
- LDS-toepassing in Chloor IPC
Ook heeft de KAVB de afgelopen vijf jaar steeds een vrijstelling gekregen voor het
gebruik van Asulam, sinds 2016 met LDS. Aan de vrijstelling voor 2018 wordt alweer
gewerkt. Daarnaast zet de KAVB in de lobby al jaren in op het verruimen van het toelatingsbeleid voor kleine teelten. Dat heeft geleid tot een aankondiging van staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken in juli 2017 dat hij de toelatingen voor
de sierteelt grofmaziger wil indelen. Met deze eerste stappen zouden in de komende jaren middelen voor een bredere groep gewassen beschikbaar moeten komen.
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Gewasbeschermingsmonitor
Sinds 26 februari 2015 is het voor alle telers verplicht om een Gewasbeschermingsmonitor te hebben. Deze monitor is in de plaats gekomen van het Gewasbeschermingsplan. In tegenstelling tot het
Gewasbeschermingsplan, waarin vooraf een planning werd gemaakt,
moeten in de Gewasbeschermingsmonitor de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming
tijdens het teeltseizoen worden bijgehouden. Binnen twee maanden
na de teelt moet de Gewasbeschermingsmonitor worden afgerond.
Het idee achter het opstellen van de Gewasbeschermingsmonitor
is dat de teler op basis van de monitor zijn beslissingen over de te
nemen maatregelen in het komende jaar beter kan onderbouwen.
Daarnaast helpt de Gewasbeschermingsmonitor de toezichthouders
om naleving van de beginselen voor geïntegreerde gewasbescherming te controleren. De monitor is vormvrij; hiermee wordt de telers
ruimte geboden om aan te sluiten op de beschikbare managementinformatie- en teeltregistratiesystemen.
Op basis van artikel 26, eerste lid Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden komen de volgende aspecten in ieder geval voor in de
Gewasbeschermingsmonitor:
• teeltfrequentie en voorvrucht, door middel van een vruchtwisselingsplan;
• rassenkeuze en uitgangsmateriaal, aandacht voor: resistente/tolerante cultivars en standaard- of gecertificeerd zaai- en plantgoed;
• monitoring van schadelijke organismen in het gewas;
• gebruik van waarschuwings-, advies- en beslissingsondersteunende
systemen gericht op tijdig signaleren van toenemende ziektedruk;
• toegepaste biologische, fysische en mechanische gewasbeschermingsmaatregelen, waaronder de inzet van biologische bestrijders
en mechanische onkruidbestrijding;

• keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op basis van
risico’s voor mens en milieu;
• emissiebeperkende maatregelen, inclusief toedieningstechnieken;
• resistentiemanagement bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
• overige maatregelen die hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van chemische middelen;
• oordeel over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen.

Betalingsrechten: let op regels
Agrarisch ondernemers kunnen directe betalingen ontvangen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Daarbij moet de
aanvrager voldoen aan de randvoorwaarden. Die hebben betrekking op uiteenlopende zaken. Het gaat onder meer om wetten en
regels op het terrein van milieu en goede landbouw- en milieucondities. Bij milieu gaat het bijvoorbeeld om de Nitraatrichtlijn en
grondwaterbescherming. Bij een goede landbouw- en milieuconditie van de grond gaat het om zaken als bodemerosie, organische
stof in de bodem, bodemstructuur en waterbescherming en waterbeheer. Meer informatie is onder andere te vinden op www.rvo.nl.
Degene die de betalingsrechten aanvraagt, is verantwoordelijk voor
het naleven van de wet. De aanvrager blijft te allen tijde verantwoordelijk, ook als hij een deel van zijn land verhuurt. Als de huurder een overtreding begaat, krijgt de verhuurder een zogeheten
randvoorwaardenkorting. Het kortingsbedrag bedraagt standaard 3
procent maar kan bij opzettelijke overtredingen oplopen tot 100%.
Een voorbeeld van een overtreding is het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat niet is toegestaan. In dat geval krijgt de
verhuurder de korting opgelegd. Een overtreding kan daarmee ernstige consequenties hebben voor de relatie tussen huurder en verhuurder.
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