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Ondanks beperkingen voor samenkomsten zijn er toch
een aantal zaken waar Witcop zich druk voor heeft
gemaakt afgelopen tijd. Daarbij is weer te zien dat niet
de samenwerking binnen Witcop verder gaat dan alleen
nieuwe kennis ontwikkelen in de vorm van onderzoek.

Terwijl onderzoek gewoon blijft doorgaan. Er is
afgelopen tijd een onderzoek opgestart naar de
effectiviteit van Ozon om bassin water te zuiveren.
Er waren al op verschillende plaatsen kengetallen
verzameld maar de extremen waren nog niet opgezocht. Witcop is partner in onderzoek dat door
Vertify wordt uitgevoerd.

Onkruid
De mogelijke verlenging van Bonalan hangt nog
steeds in de lucht. Vooralsnog mag Bonalan gebruikt
worden maar er is nog geen verlenging afgegeven.
De huidige tijdelijke verlenging is een procedure
afspraak in het geval de beslissende commissie geen
uitspraak doet. En dat is het geval. Witcop heeft
samen met de chicorei telers binnen Cosun de
minister verzocht om positief te adviseren over de
verlenging. Helaas heeft Nederland in het betreffende Europese comité tegen gestemd. Daarin was
Nederland niet alleen maar andere landen hebben
ook voor en niet gestemd waardoor er geen uitspraak is. Dat heeft geleid tot de tijdelijke verlenging. Definitieve uitspraak wordt verwacht aan het
eind van de zomer.

Planet Proof
Naar aanleiding van het stappenplan voor Planet
Proof heeft Witcop samen met LTO en het GroentenFruithuis een verzoek gedaan aan de commissie
van deskundigen van stichting Milieukeur om de certificering voor akkerbouwers in 2022 te laten vervallen. De verantwoordelijkheid voor certificering
van leveranciers kan niet liggen bij de witloftrekkers
en er is nauwelijks motivatie bij akkerbouwers
om alleen voor de witlofpennen een certificering
te onderhouden. Dat betekent dat Planet Proof
certificering voor witlof niet meer mogelijk is als de
witloftrekker verantwoordelijk wordt gemaakt voor
certificering van de witlofketen.

Promotie
Vanuit de Belgische promotiekoepel is de vraag
gesteld of er mogelijkheden zijn voor gezamenlijke
promotie. De vraag is o.a. aan de witlofcoöperatie gesteld. Het bestuur heeft zich terughoudend
opgesteld vanuit het idee dat promotie primair een
ketenaangelegenheid is waar de telersverenigingen
het voortouw moeten nemen. Witcop zal zich in
het geval er iets gebeurt op gebied van promotie
ondersteunend opstellen. Vooralsnog is er geen behoefte vanuit de telersverenigingen om gezamenlijk
iets aan promotie te doen. Dat neemt niet weg dat
promotie in samenwerking tussen telersverenigingen en retailorganisaties in meerdere supermarktketens te zien zijn.
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