T E E LT V E R B E T E R I N G

De vasteplantenteelt is
net als veel andere kleine
gewassen afhankelijk
van middelen uit andere
sectoren. Vrijwel nooit
komt er een middel op de
markt dat speciaal voor
de vasteplantenteelt is
ontwikkeld. Er is veel
inzet nodig om voor
vaste planten een goed
middelenpakket te
krijgen en te houden.
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De middelen uit de andere teelten
mag een vasteplantenteler niet
zomaar gebruiken, zelfs niet als ze
goed werken en heel milieuvriendelijk zijn. Deze middelen moeten
apart worden aangevraagd of via
een speciale regeling voor kleine
gewassen beschikbaar worden gemaakt. Daarnaast verdwijnen er
middelen voor de vasteplantenteelt.
Om die beschikbaar te houden
moeten mensen uit het vak zich
hiervoor inzetten. Vroeger, toen er
nog collectief PT-geld was, werd dit
werk vanuit deze pot betaald. Nu
is daarvoor is de Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP) in het
leven geroepen. Deze club zet zich
in voor het behoud van een, zoals
de naam al zegt, effectief middelenpakket.

LID WORDEN
Op initiatief van LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloe-

men is samen met de drie boomteeltcentra en Studieclub Horst
aan de Maas de CEMP-coöperatie
opgericht. Een teler kan voor een
klein bedrag lid worden van deze
coöperatie. Met dit bedrag worden
de activiteiten van deze club ondersteund en worden de leden op
de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen. Een lid kan ook
zaken die hij belangrijk vindt onder
de aandacht brengen, bijvoorbeeld
middelen uit andere sectoren die
misschien voor vaste planten nuttig
zouden kunnen zijn.
De coöperatie houdt zich ook bezig
met lobbyen om ervoor te zorgen
dat middelen niet zomaar toevallig voor onze sector verdwijnen,
omdat de fabrikant even heeft vergeten vaste planten op het etiket
te vermelden. In deze club zitten
een paar professionals die veel
contact hebben met de fabrikanten
en goed op de hoogte zijn van de
regelgeving. Daarnaast is er een
grote groep telers en adviseurs bij
betrokken, zodat er een brede inbreng vanuit het vak ontstaat. Deze

collega’s zetten zich belangeloos in
voor het vak. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk telers van
vaste planten en zomerbloemen lid
worden van de CEMP, om ervoor te
zorgen dat de professionals goed
hun werk kunnen blijven doen.
Meer leden is meer inzet van CEMP.
Telers moeten dus lid worden,
maar ook de vertegenwoordigers
zoveel mogelijk voeden met informatie vanuit het vak.

VECHTEN VOOR ELK MIDDEL
Zolang er mensen zijn die zich voor
het vak willen inzetten en collega-kwekers ervoor willen zorgen dat
deze mensen zo goed mogelijk worden geïnformeerd, gaat het echt wel
lukken. Denk in ieder geval niet dat
de dingen die tot stand komen vanzelf gaan, want dat is niet zo. Voor
elk middel wordt gevochten. Niet
alleen om het toegelaten te krijgen,
maar zeker zoveel om het te behouden. Voor meer informatie over
de CEMP-coöperatie kunt u mailen
naar info@cempcooperatie.nl, of bel
mij: 06-25120007.
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