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Landbouwkundig gebruik
onder vergrootglas
Glyfosaat blijft komende jaren onderwerp van discussie
In het voorjaar van 2019 is in menig regio, vooral via de sociale media en de gemeentelijke politiek, de maatschappelijke discussie
gevoerd over de ‘oranje velden’. Ook de politiek heeft haar aandacht - na het verbod op het professioneel gebruik buiten de
landbouw - nu verlegd naar het landbouwkundig gebruik van glyfosaat.
Wat is de situatie? De markttoelating voor de
werkzame stof glyfosaat is ‘na lang touwgetrek’
eind 2017 in Europa met vijf jaar verlengd. Ge
bruikelijk is dat vijftien jaar. Conform de proce
dure beoordeelt onder andere het College van
toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen
en biociden (Ctgb) opnieuw de verleende toe
latingen. In een aantal lidstaten, zoals Duitsland,
Frankrijk en Oostenrijk, wordt inmiddels ook de
politieke discussie gevoerd over het gebruik van
deze stof, net als in Nederland.
De Tweede Kamer heeft minister Carola
Schouten van Landbouw, Natuur en Voedsel
kwaliteit (LNV) in het afgelopen halfjaar tweemaal
via moties aangespoord om het aantal toepassin
gen van het landbouwkundig gebruik van glyfo
saat terug te dringen. De Kamer noemt in de aan
genomen moties bijvoorbeeld het doodspuiten
van blijvend grasland, een ‘pre-harvest-bespui
ting’ en het jaarlijks toepassen van het onkruidmid
del (kalenderspuiten) als toepassingen die kun
nen vervallen. De minister wordt gevraagd om in
het uitvoeringsprogramma van de toekomstvisie
Gewasbescherming 2030 met de betrokken
partijen uit te werken hoe ze de motie gaat uit
voeren. Mocht Schouten niet met de sector tot
adequate afspraken kunnen komen, dan wil de
Tweede Kamer dat de minister een verbod instelt.

Inzet van de sectie
De sectie Agrarisch loonwerk binnen CUMELA
Nederland heeft een lijn vastgesteld die ze in
brengt in gesprekken met andere stakeholders.
Deze omvat de volgende punten:
• D e sectie onderschrijft de huidige gangbare
praktijk dat toelatingsinstanties toelatings
aanvragen van gewasbeschermingsmiddelen
beoordelen op basis van wetenschappelijk
onderzoek en niet op basis van emoties.

• B ehoud voor de (middel)lange termijn, dus
ook na 2022, voor die toepassingen van
glyfosaat waarvoor nu en op langere termijn
nog géén alternatieven te verwachten zijn,
zoals de bestrijding van aardappelopslag en
kweek.
• G eef de sector de tijd om de omslag te maken
naar alternatieven voor het vernietigen van
grasland (ten bate van herinzaai) en van
groenbemesters en vanggewassen.
• R ichting sector is het advies glyfosaat
zorgvuldig toe te passen. Laat het land niet
rood worden, maar werk het gewas onder
zodra het middel voldoende heeft gewerkt.
• S luit aan op de vraag van afnemers en
verwerkers van landbouwproducten. Deze
zorgen tenslotte voor de verwaarding van
landbouwproducten. Een aantal zuivel
verwerkers heeft inmiddels aangegeven dat
ze geen glyfosaat meer toegepast willen zien
in een aantal duurzaamheidskeurmerken,
zoals PlanetProof Zuivel. Ook zullen we bij
deze afnemers onder de aandacht brengen
wat de negatieve gevolgen zijn van het
afschaffen, zodat ook zij hun achterban en
klanten correct kunnen voorlichten.
• Inzetten op goede voorlichting en lobby,
zodat politieke besluiten worden genomen
op basis van feiten en niet op basis van
emotie. Het vorig jaar genomen besluit tot
een verbod op het coaten van bietenzaad
met neonicotinoïden leidt ertoe dat er meer
bespuitingen nodig zijn.

Toekomstvisie gewas
bescherming 2030
Afgelopen voorjaar werd de toekomst
visie gewasbescherming 2030 vastgesteld.
Initiatiefnemer voor de nota is minister
Carola Schouten van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit. In het visiedocument
hebben meerdere partijen uit de agrarische
sector samengewerkt. In de visie worden
drie grote lijnen geschetst richting 2030:
weer
bare rassen en teelten, nagenoeg
geen emissies en natuurinclusief. Er wordt
gewerkt aan een uitvoeringsprogramma.
Hierin wordt beschreven wat er nodig is
om in 2030 het bovenstaande te bereiken.
De sectie Agrarisch loonwerk is deelnemer in
twee werkgroepen, namelijk nagenoeg geen
emissies en niet-chemische maatregelen/
verdeling. Daarnaast is de sectie bestuurlijk
vertegenwoordigd in de stuurgroep. Naar
verwachting zal het uitvoeringsprogramma
eind september gereed zijn.

dat het moet leiden tot minder inzet van
chemie. Alle alternatieven voor glyfosaat
hebben namelijk als negatief neveneffect een
veel hogere CO2 uitstoot. Dit wordt veroorzaakt
door de mechanische bewerkingen die extra
nodig zijn. Ook zijn technieken als no tillage of
low tillage veel moeilijker uit te voeren.

Bredere afweging noodzakelijk
De sectie is er voorstander van dat er bij
de besluitvorming over de toepassingen
van glyfosaat ook andere factoren worden
meegewogen dan alleen maar het argument
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