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Als minister van Landbouw van Duitsland, het land met de grootste
bioconsumptie binnen Europa, tekende Julia Glöckner de stappen uit die het
land wil zetten in de richting van de Farm 2 Fork-strategie die de EU wil
volgen. De lijnen zijn enerzijds ambitieus, maar anderzijds bieden zij ook een
beeld van hoe andere lidstaten deze groei van de biologische productie kunnen
aanpakken. Op de jaarlijkse Biofach lichtte Glöckner de grote lijnen toe.

Kansen

Eerst zijn er de positieve punten waarop
kan verder gewerkt worden. De hoge consumptie van bio in Duitsland kan verder
gestimuleerd worden door bio meer te
promoten in onder meer kantines, openbare keukens en verzorgingsinstellingen.
De winst in vraag naar bio kan dan opge-
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teler vaak te kampen heeft met wisselende
prijzen zien de biotelers tenslotte een veel
stabielere prijsvorming. Glöckner gaf het
voorbeeld van biologische koemelk die nu
al meerdere jaren een stabiele basisprijs
kent van 48 euro per 100 liter.

Uitdagingen
vangen worden door een verdere ontwikkeling van het bio-areaal.
Een tweede belangrijke punt is de besparing van het gebruik van fossiele energie
door de biologische teeltwijze. Deze
besparing wordt groter naarmate meer
biologische productie de gangbare productie zal vervangen. Waar de gangbare

Er zijn uiteraard ook minpunten die we
moeten bekijken om de groei te kunnen
ondersteunen. De uitdaging van het wijzigende klimaat kan beter worden aangepakt via de biologische productiemethode
omdat die al een aantal voorwaarden vastlegt waardoor de gevolgen van de droogte
en de opwarming beter worden opgevan-
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Duitsland als voortrekker van
de Europese biosector

Ignace Deroo

bo

consulent Biologische productie
ignace.deroo@boerenbond.be

Ignaces tips

en

moeten ze in de nabijheid een slachthuis vinden dat bereid is om één of
enkele dieren te slachten en dit binnen
de bioregels. Ook in Duitsland is de
nabijheid van dergelijke slachthuizen
een probleem geworden. Daarom wil
de minister inzetten op het mogelijk
maken van lokale kleinere slachthuizen
die hiervoor in aanmerking kunnen
komen.
Ten slotte is het meest positieve nieuws
dat de minister aankondigde dat ze de
middelen heeft om dit allemaal op gang
te trekken. Mooie vooruitzichten dus
voor de Duitse biosector. n

Webinar ‘Pluimvee in de korte keten’
Digitaal op 31 maart om 20 uur
Kleinschalig pluimvee houden voor de korte
keten won de laatste tijd aan belang.
Diverse adviesvragen bereikten reeds het
Steunpunt Korte Keten en bovendien zitten
er momenteel wetwijzigingen in de pijplijn.
In dit webinar legt men de klemtoon op de
(nieuwe) regelgeving met betrekking tot het
houden van pluimvee en de verkoop van
eieren en/of vlees B2C en B2B. Ann Detelder (Steunpunt Korte Keten) loodst je door
deze interessante avond waarin het FAVV
het nieuw wetgevend kader (in voege vanaf
21 april) zal toelichten aan de hand van
reeds opgelijste praktijkvragen. Er wordt
deze avond ook ruimte voorzien voor specifieke vragen van de deelnemers. Inschrijven
via https://steunpuntkorteketen.be.

er

gen. Denken we hierbij in eerste
instantie aan de humusvoorraad in de
bodem. Het gebruik van vaste biomest,
ruime teeltrotaties met onder andere
gras-klaver als tussenteelt, maken dat
er meer humus kan worden opgebouwd. Koppelen we dit aan minimale
grondbewerking, dan creëren we een
stabielere structuur van de bodem die
zo meer water kan opnemen en vasthouden. Ook voor de dierlijke biosector
liggen er belangrijke uitdagingen in de
toekomst. Heel wat biotelers zetten
hun dieren af in de korte keten, rechtstreeks aan de consument. Hiervoor

nd

Bionieuws

De vaste as die in het gehele gebeuren
terug te vinden is, loopt van de consumptie tot aan de productie. De
minister van Landbouw in Duitsland
gaf, zoals je hiernaast kan lezen, ook al
aan dat de consumptie de motor is
voor de ontwikkeling naar meer bio.
Vertrekkende van de consumptie zullen we de tussenstappen tot aan de
productie mee moeten krijgen om de
verhoogde consumptie te kunnen
invullen. Uit cijfermateriaal zien we nu
al dat er een steeds groter wordend
verschil ontstaat in de groei van de
bestedingen in Europa voor bio en de
groei van het bio-areaal. Een goed bioactieplan moet ervoor zorgen dat de
groeiende curve van de consumptie
niet verder weg gaat van de groei van
de productie. En daarom moeten alle
tussenstappen goed op elkaar worden
afgestemd om de basisbiolandbouwproducten tegen een goede prijs in de
keten te brengen voor een voor de consument aanvaardbare prijs.
De kans is groot dat ook Vlaanderen
werk maakt van een degelijk bio-actieplan. Wij zullen er bij zijn om te helpen
de richting aan te geven. n
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Als het van Europa afhangt, dan moet
iedere lidstaat een eigen bio-actieplan
opstellen dat invulling kan geven aan
het Europese bio-actieplan dat eind
maart zal worden voorgesteld. Hierin
zullen een aantal belangrijke lijnen
worden uitgezet die aansluiten bij de
input die wij vorig jaar in november
meegegeven hebben aan de Europese
Commissie.

Bo

Een nieuw Vlaams bio-actieplan?

Webinar ‘Biologische wijnbouw’
Digitaal op 1 april om 20 uur.
Hoe populair zijn biowijnen in Europa? Zijn
er in Vlaanderen marktkansen? En wat
betekent dat juist, die term ‘bio’? Binnen
welke spelregels kan je op biologische wijze
druiven telen of wijn maken? Kom het allemaal te weten tijdens dit webinar dat Bio
zoekt Boer en Bio zoekt Keten organiseren.
Inschrijven is verplicht en kan binnenkort
via www.biozoektboer.be.

Het project ‘Bio zoekt Boer’ is een samenwerking tussen
Boerenbond, ABS, BioForum en wordt financieel g
 esteund door
de Vlaamse overheid.
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