: WITLOF

WITCOP

Witlof
coöperatie
in actie
In de Europese plantgezondheidsverordening is
afgesproken dat planten die bedoeld zijn om te
worden uitgeplant, moeten worden voorzien van
een plantenpaspoort. Ook de witlofpennen bestemd
voor de trek zouden hier aan moeten voldoen.
De witlofsector is via een brief geïnformeerd over
aanmelding bij de Naktuinbouw.
Een deel van de witloftrekkers hebben dit inmiddels gedaan. En in overleg
met de Naktuinbouw worden deze telefonisch benaderd. Het plantenpaspoort geldt voor pennen die in de handel worden gebracht. Uitgezonderd
de pennen die in opdracht van de witloftrekker worden geteeld en waar een
contract onder ligt. Zodra pennen de grens over gaan binnen de EU, al dan
niet met contract, zijn ze paspoortplichting. Ook deelpartijen zoals kleine
maten die in de handel worden gebracht moeten van een plantenpaspoort
worden voorzien. Het plantenpaspoort is een herkomstcertificering, een
veldbezoek en een administratieve audit zijn onderdeel van de controle. Het
plantpaspoort is een fysiek document dat onderdeel kan zijn van de kistkaart. De tekening laat zien hoe een plantenpaspoort er uit kan zien.
Onlangs heeft het bestuur van Witcop een bezoek gebracht aan de Naktuinbouw in Roelofarendsveen. Daar zijn de faciliteiten op gebeid van raszuiverheid en de laboratorium mogelijkheden getoond en is de werkwijze rond
het plantenpaspoort uitgelegd. De eerste administratieve controle zal plaats
vinden in september/oktober. Dit bezoek zal in het teken staan van tracking
and tracing en het gebruik van het format van het plantenpaspoort. Ook zal
een steekproefbezoek aan een perceel worden gebracht. Voor degene die
zich nog niet aangemeld hebben doe dit op www.naktuinbouw.nl.

Leveringsvoorwaarden
De leveringsvoorwaarden zijn geactualiseerd en
middels een formeel arrest van de rechtbank gedeponeerd. Het is wel zaak om in de contracten te
verwijzen naar de juiste deponering. Verwijzing naar
de oude voorwaarden zijn weliswaar geldig maar
in de oude voorwaarden wordt verwezen naar een
beheersstichting die niet meer bestaat. De leveringsvoorwaarden zijn aan te vragen op leveringsvoorwaarden@witcop.nl.
De verwijzing in de contracten is als volgt:
'Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder
nummer 6/2020 bij de rechtbank van Haarlem'

Onderzoek
Inmiddels zijn de rapportages van de onderzoeken
in het afgelopen jaar opgeleverd. Dat levert een
aantal mooie inzichten op. Ze zijn te vinden op
http://www.witcop.nl. Met deze onderzoeken wordt
een resultaat opgeleverd en aanbesteding van deze
onderzoeken laat zien dat het mogelijk is om met
telersgeld de onderzoeksgelden te vermeerderen.
In dit geval is de inbreng van uit Witcop met een
factor vier vermeerderd door bedrijfsleven en
subsidies.
Ook is er afgelopen tijd een aansluitproef als oriëntatieproef uitgevoerd. De resultaten geven zicht op
effectiviteit van biologische middelen maar verder
onderzoek om te komen tot praktijkimplementatie
is nog nodig.

Witlofmineervliegsignalering
als bonus in Planet Proof
Op navraag van de cooperatie heeft de Planet Proof
organisatie aangegeven dat waarschuwingssystemen
bonuspunten opleveren. "De toepassing van waarschuwingssystemen levert per direct 2 bonuspunten
op. Dit is keuzemaatregel 2.24. De keurmerkhouder
toont aan naar z'n inspecteur dat hij een systeem
toepast. Het kan zijn dat een inspecteur in het begin
een nieuw systeem nog niet kent en dat er dan
een enkele vraag over komt, maar een gevalideerd
systeem levert per direct bonuspunten op." Zowel
Chicogrow als de Groene Vlieg bieden een waarschuwingsmodule aan

Wensen
Zijn er aanvullende wensen of ideeën voor onderzoek of kennisontwikkeling? Geef deze dan aan op
wensen@witcop.nl.
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