T E E LT V E R B E T E R I N G
Verpakkingen van
gewasbescherming zijn
vaak veel te groot voor
vasteplantentelers.
Soms wordt per jaar
van een middel maar
1 liter gebruikt, terwijl
de kleinste verpakking
10 liter is. Een teler van
vaste planten doet er in
zo’n geval dus tien jaar
over om het op te maken.
Maar de houdbaarheid
is niet altijd zo lang,
om van de toelating maar
te zwijgen.

Verpakkingen te groot
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Fabrikanten verkopen waarschijnlijk 80 procent van hun product
aan 20 procent van de klanten. Dit
houdt in dat de problemen van
onder meer vasteplantentelers (die
bijdragen aan de resterende 20
procent van de verkoop) voor hen
niet erg belangrijk zijn. De te grote
verpakkikkingen aankaarten bij de
fabrikant is tot nog toe niet echt
effectief gebleken.
Toch worden vasteplantentelers
opgezadeld met een probleem. In
veel gevallen kunnen ze niet zeker
weten of een middel net zo lang
houdbaar is als de tijd die ze nodig
hebben om de verpakking op te
maken, als dat al lukt. Het kan dus
zo zijn dat ze spuiten met middelen

die minder effectief zijn maar waarschijnlijk wel dezelfde milieubelasting geven. Als een middel verboden
wordt, hebben ze de keus: inleveren
of toch maar opmaken. Omdat het
laatste niet kan, wordt het inleveren. Deze middelen worden dus
geproduceerd en niet gebruikt. Het
is moeilijk voor te stellen dat deze
ingeleverde middelen helemaal geen
milieubelasting meer opleveren.
Door de grote verpakkingen worden
vasteplantentelers gedwongen om
middelen ongebruikt in te leveren
of – als er inmiddels betere middelen op de markt zijn gekomen
– met minder effectieve middelen
te spuiten. In beide gevallen wordt
meer middel gebruikt dan wenselijk
is. Omdat de weg naar de fabrikant
voor de gemiddelde teler te ver weg
is, is het beter om dit via de eigen leverancier te doen. Waarschijnlijk zal

die zeggen dat hij er niets aan kan
doen. Misschien zit hij er ook helemaal niet op te wachten om dit probleem voor de sector op te lossen.
Toch ligt de oplossing voor de hand.
Als de toeleveranciers gezamenlijk
een systeem ontwikkelen zoals bij
de apotheek, waarbij vanuit een
grotere verpakking meerdere kleine
gevuld kunnen worden, dan is het
probleem opgelost. Natuurlijk moet
de veiligheid worden gewaarborgd
en misbruik worden voorkomen,
maar met een goed licentiesysteem
lijkt me dit haalbaar.

AANKAARTEN
Als iedere teler die met dit probleem
kampt dit steeds aangeeft aan zijn
leverancier, zal deze toch moeten
gaan nadenken over een oplossing.
Zeggen dat je niets kan doen is te
makkelijk. Het zou ook wel eens iets
met niet willen kunnen zijn.
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