Boomkwekerij

Dé tijd van internationaal overleg
Tijdens IPM was er opnieuw een algemene vergadering van de Europese koepelorganisatie voor de boomkwekerij ENA. Er werd onderling open kennis gedeeld over verschillende
thema’s.
Miet Poppe – consulent AVBS
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Ook deze maal werd een stand van
zaken gegeven over de implementatie
van het plantenpaspoort in de verschillende lidstaten. Nog steeds zijn
er veel verschillende interpretaties
van de regelgeving tussen de diverse
lidstaten. ENA verzamelt deze verschillen in een document en zal
proberen deze uit te klaren in overleg
met de Europese commissie.
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Open kennisdeling met Europese
collega’s

Korte termijn quarantaineverzekering
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Twee verzekeringsmaatschappijen
werden uitgenodigd om hun verzekeringsaanbod voor de tuinbouwsector
voor te stellen. Meer bepaald de
verzekering in geval van de vondst van
een quarantaineorganisme op het
bedrijf. Momenteel wordt vooral
gekeken richting een korte termijn
quarantaineverzekering: een verzekering die de schade dekt bij de vondst
van een quarantaineorganisme of bij
de verdenking van een uitbraak op het
bedrijf. In dat geval wordt een bedrijf
mogelijk voor enkele weken stilgelegd. Quarantaineverzekeringen voor
het dekken van de schade bij een
uitbraak zijn hoegenaamd onbetaalbaar. AVBS bekijkt in samenwerking
met Boerenbond de haalbaarheid van
dergelijke verzekering in Vlaanderen.

Exporteren naar het
Verenigd Koninkrijk
De Britse collega’s gaven een stand
van zaken over de Brexit. Vooral de
fytosanitaire wetgeving is belangrijk
wat betreft de mogelijkheid om planten aan het VK te kunnen blijven
leveren. Wellicht zullen er geen ge-
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voelige veranderingen zijn gedurende
de transitieperiode die ingegaan is op
1 februari 2020. Na de overgangsperiode zal er wellicht een eigen plantgezondheidswetgeving komen die meer
en meer kan afwijken van de Europese. De kans is groot dat analoog
aan Rusland het cruciaal zal worden
als bedrijf een erkenning te verkrijgen
om te kunnen exporteren naar het VK.
Een jaarlijkse bedrijfscontrole door de
Britse autoriteiten zal nodig zijn om
deze erkenning te bekomen.

Regelgeving planten met ‘toxische
eigenschappen’
Frankrijk waarschuwt voor een mogelijke regelgeving met betrekking tot
de handel van sierplanten die een
gevaar kunnen vormen voor de gezondheid van de mens door mogelijk
toxische eigenschappen. Dit is nog
niet door andere lidstaten opgepikt.

ENA roept op hiervoor alert te zijn
want dergelijke regelgeving is uiteraard niet gewenst en allicht niet in
verhouding met de zogenaamde
toxiciteit van bepaalde sierplanten.

Drielandentreffen
Naast de officiële ENA–vergadering is
het ook de jaarlijkse gewoonte om
tijdens IPM Essen een informeel
overleg te houden met de buurlanden
Nederland en Duitsland. Deze keer
kwamen onder andere de quarantaineverzekering, de Brexit, de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen en recycleerbare potten ter
sprake. Naast Nederland en België
werkt ook Duitsland mee aan de
zoektocht naar boomsoorten die
geschikt zijn voor het klimaat. In
Duitsland zet men ook in op onderzoek naar de reactie van verschillende
soorten in de praktijk. n

