Sinds 1860 de verbinding tussen
ondernemers, overheid en omgeving

GEWASBESCHERMING:

KAVB lost knelpunten op veel
manieren op
Een zo breed mogelijk pakket gewasbeschermingsmiddelen op peil houden is een van
de kerntaken van de KAVB. Hoewel er minder middelen beschikbaar zijn dan in het
verleden, weet de KAVB regelmatig succes te boeken. Dit lukt door heel verschillende
strategieën toe te passen.
KNELPUNT: REINIGING PROCESWATER
OPLOSSING: ECA-WATER

KNELPUNT: LATIJNSE ETIKETTEN
OPLOSSING: VAN HONDERD NAAR VIER CATEGORIEËN

Sinds kort is er een nieuwe behandelmethode beschikbaar
voor het kook- en spoelbad: ECA-water. Onlangs introduceerden enkele bedrijven een techniek waarbij uit keukenzout in
water door elektrolyse een vloeistof ontstaat waarin onder
meer chloor voorkomt. Dat is in staat om bacteriën, schimmels en virussen te doden. De concentratie ervan mag echter
niet te hoog zijn in verband met schade aan bollen of apparatuur. Omdat chloor plantpathogenen doodt, is sprake van een
gewasbeschermingsmiddel, en dat moet een toelating hebben.
Een van de producenten van deze techniek bleek bereid om
een aanvraag voor toelating in te dienen bij het College voor
de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Omdat hiervoor tijd nodig is, besloot de KAVB om tot het moment van toelating een vrijstelling aan te vragen. Die vrijstelling is verleend door de overheid, waardoor alle ondernemers
die investeren in ECA-apparatuur legaal hun proceswater in
het kook- en spoelbad schoon kunnen houden.
Teler Peter Klaver van de firma P.A.M. Klaver uit Anna Paulowna heeft inmiddels een apparaat aangeschaft. “Hij draait al en
we zijn hier erg blij mee”, aldus Klaver, die volop bezig is met
het rooien en verwerken van diverse voorjaarsbloeiers. “We
kunnen nu legaal schoon werken. Dit is een prima alternatief.
De investering is fors, maar dat komt vooral omdat ondernemers het vergelijken met wat destijds formaline kostte. Maar
dat is verleden tijd. Dit is de toekomst.”

Latijnse etiketten werden ze genoemd, gebruiksvoorschriften
voor middelen die waren toegelaten in een groot aantal bolgewassen, die allemaal met hun Latijnse naam op het etiket
moesten worden vermeld. Achtergrond hierbij was dat voor
elk gewas een apart toelatingsonderzoek moest worden gedaan. Voor de bijna honderd bolgewassen die in Nederland
worden geteeld, is dat in veel gevallen een dure aangelegenheid voor de aanvrager van een toelating. Op initiatief van
de KAVB is samen met andere organisaties uit de tuinbouw
dit knelpunt aangepakt. Inzet was om alle gewassen waarvan minder dan 5.000 ha open teelt of 1.000 ha onder glas
werd geteeld zoveel mogelijk gezamenlijk als kleine teelt aan
te merken. Voor de bloembollen zou dit betekenen dat alleen
tulp en lelie hier niet onder vallen, de rest wel. De overheid
heeft dit inmiddels geregeld. Dit betekent dat er nu nog maar
vier groepen zijn als het om bloembollen gaat: tulp, lelie, najaarsgeplante gewassen en voorjaarsgeplante gewassen. Dit
maakt het voor producenten van gewasbeschermingsmiddelen
goedkoper en daarmee gemakkelijker om middelen met een
breed etiket te introduceren voor de bloembollensector. Dit
leidde onlangs tot een uitbreiding van het fungicide Switch,
dat naast tulp nu ook in alle andere najaarsgeplante bolgewassen mag worden gebruikt.

KNELPUNT: GEEN DUURZAME REGELGEVING
OPLOSSING: SYSTEEMAANPAK GEWASBESCHERMING
In de spiegel kijken, zo valt de Pilot Systeemaanpak gewasbescherming het beste te omschrijven. En wie kijkt er dan in die
spiegel? Vooral de overheid, die enkele jaren geleden vaststelde dat het blijven inkrimpen van het middelenpakket in combinatie met steeds meer regels begrijpelijk is, maar dat dit ook
een risico kan inhouden voor bepaalde teelten. En dus kwam
dit project tot stand, waarbij zes voorbeeldgewassen, waaronder lelie, centraal staan. In die teelten gaan ondernemers,
toeleveranciers en overheid na wat er mogelijk is om een teelt
zo milieuvriendelijk mogelijk uit te voeren volgens de principes van geïntegreerde teelt (‘integrated pest management’),
zonder dat kwaliteit en oogstzekerheid eronder lijden. Nieuwe
middelen en technieken kunnen worden uitgeprobeerd, soms
met een tijdelijke ontheffing. De KAVB is voor de lelieteelt betrokken bij dit project, dat wordt uitgevoerd bij Wilbert Mans
in Weert met lelies van Boltha uit Breezand. Mans heeft onder
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meer Tagetes geteeld als voorvrucht voor lelies. Dat is goed
gegaan. Onlangs hadden de deelnemers aan het project een
ontmoeting met minister Schouten van LNV. “We hebben de
minister uitgelegd dat we hier graag aan meewerken, maar
dat we ook willen weten hoe we verder gaan. We krijgen in
het project ontheffing voor een jaar om middelen te gebruiken
die formeel nog geen toelating hebben. Dat is leuk, maar wat
gaat er volgend jaar gebeuren? We willen als deelnemers graag
duurzaam telen. Steun daarbij vanuit de overheid mag best
wat sneller komen.”

KNELPUNT: URGENT TEELTPROBLEEM
OPLOSSING: VRIJSTELLING REGELEN VIA KAVB
Elke teler kent het wel: in specifieke gewassen of voor een
specifiek probleem is de middelenkeuze maar heel beperkt.
En als dan zelfs dat ene middel er niet meer is, wat kan hij
dan nog doen? De enige oplossing is dan om gebruik te maken
van de vrijstellingsregeling. De KAVB volgt de ontwikkelingen
in de middelenwereld op de voet, en kan bij teeltbedreigende
situaties een vrijstelling aanvragen. Recente voorbeelden zijn
de vrijstelling voor het mijtenmiddel Apollo en het onkruidbestrijdingsmiddel Asulam. Voor Apollo heeft de KAVB een
aantal malen vrijstelling aangevraagd en gekregen, omdat de
toelatinghouder bezig was een toelating voor de bloembollenteelt te verkrijgen. In de periode tussen de aanvraag en de toelating werd de vrijstelling telkens verleend voor de maximale
periode van 120 dagen. Sinds maart 2018 heeft Apollo een
reguliere toelating. Ook voor Asulam heeft de KAVB al meermalen een vrijstelling aangevraagd, omdat dit middel in het
proces van herregistratie zit. Recent heeft de KAVB vrijstelling
aangevraagd voor Accolade, een middel dat werkt tegen knolcyperus. Hierbij werkt de KAVB samen met de BO Akkerbouw.

KNELPUNT: GATEN IN HET MIDDELENPAKKET
OPLOSSING: KNELPUNTENLIJST BLOEMBOLLENSECTOR
Met een paar muisklikken kunnen KAVB-leden aangeven wat
zij als knelpunt ervaren in hun teelt. Op de KAVB-website is
niet alleen de lijst te vinden, maar ook een formulier om knelpunten te melden. De KAVB voert elke twee maanden overleg
over deze lijst met de stuurgroep Bloembollen van Agrodis,
de organisatie van distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast onderhoudt KAVB-beleidsmedewerker Peter
Smit contact met alle relevante producenten van gewasbeschermingsmiddelen. Zo houdt de KAVB zicht op de ontwikkelingen in de teelt en in de middelenwereld.
Directeur Jeroen de Schutter van CAV Agrotheek is een van
de leden van de stuurgroep Bloembollen van Agrodis. Hij ervaart dit contact als positief. “Wij krijgen suggesties van onze
teeltadviseurs, terwijl de KAVB vanuit de leden hoort welke
knelpunten er zijn. Dat levert altijd een goede dialoog op. We
kijken samen naar wat er mogelijk is. Technische oplossingen
voor knelpunten met middelen die wel in Nederland zijn toegelaten, maar niet voor de bloembollenteelt, kunnen rekenen
op onze inzet met als doel om de middelen legaal te mogen
inzetten. Wat in Nederland niet is toegelaten, is geen punt van
discussie, daar zijn we faliekant op tegen. We ervaren de KAVB
als serieuze gesprekspartner, waarbij wij de discussie voeden
om zo te kijken hoe je ook voor kleine teelten die de meeste
bolgewassen zijn toch een oplossing kunt bieden.”

Geen nieuws is
goed nieuws
Prisca Kleijn — directeur
kleijn@kavb.nl

Met de introductie van de smartphone is de
bereikbaarheid van veel mensen aanzienlijk
verbeterd. Rond de eeuwwisseling gebeurde
het nog wel eens dat je iemand ‘niet te pakken’ kreeg. Anno 2018 is dit geen excuus
meer en zijn veel mensen nagenoeg altijd
bereikbaar. Lukt het niet om telefonisch
contact te krijgen, dan kan er altijd nog een
appje of berichtje gestuurd worden. Meestal
wordt hier door de ontvanger dan snel op
gereageerd. Zelfs als deze persoon in het
buitenland verblijft of deelneemt aan een
overleg of gesprek. Als iemand na een tijdje echter nog steeds niet heeft gereageerd,
worden we ongerust. Waarom nog geen reactie, is er iets aan de hand?
Voor de introductie van de smartphone was
dit duidelijk anders. Toen werd het principe
‘Geen nieuws is goed nieuws’ gehanteerd.
Dat is nu zowel privé als zakelijk ondenkbaar. Met als gevolg dat er nu zo veel informatie op mensen af komt, dat die door
de bomen het bos niet meer zien. Het omgekeerde is echter ook waar: goed nieuws
is geen nieuws. En als er dan al aandacht
aan wordt besteed, dan sneeuwt het goede
nieuws vaak onder. Zo maakte het RIVM
onlangs bekend dat er geen duidelijke verbanden zijn gevonden tussen de gezondheid
van mensen en de nabijheid van landbouwpercelen. Ook kwam uit het onderzoek naar
voren dat mensen die dicht bij landbouwpercelen wonen, gemiddeld iets gezonder
lijken te zijn dan personen die daar verder
vandaan wonen. Goed nieuws dus voor de
agrarische sector! En wellicht juist daarom
geen aanleiding voor de landelijke pers om
hier op positieve wijze aandacht aan te besteden. Desondanks ben ik erg blij dat het
onderzoek voor de bollensector goed heeft
uitgepakt. Een hele geruststelling voor de
telers én hun buren!
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