Factsheet Resultaten Plantgezondheid 2014
Plantgezondheid is van cruciaal belang voor agrarische ondernemers. Afnemers en consumenten in Nederland
en ver daar buiten stellen hoge kwaliteitseisen aan voedsel en sierteeltproducten. Burgers en NGO’s kijken
daarbij vaak kritisch mee over onze schouder en vragen om vergroening van de teelt. In dat speelveld behartigt
LTO de belangen voor een leden op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Voor plantgezondheid zijn in
2014 de volgende resultaten gerealiseerd.
GEWASBESCHERMING
 Her-etikettering gewasbeschermingsmiddelen. De her-etikettering van insecticiden is op verzoek van
LTO Nederland door EZ en Ctgb uitgesteld tot 2018. De her-etikettering van fungiciden is uitgesteld tot 2019.
Dankzij dit uitstel zijn gewasbeschermingsknelpunten in veel teelten voorkomen en is er meer tijd om te
werken aan alternatieven.
 Financiering Fonds Klein Toepassingen. Financiering Fonds Kleine Toepassingen (FKT) gerealiseerd
voor periode 2015-2019 door bijdragen van EZ, Nefyto en voormalige productschappen. Na Europese
goedkeuring kan FKT in de loop van 2015 doorstart maken en kunnen nieuwe aanvragen voor onderzoek en
toelatingen in de kleine teelten worden gedaan.
 Groene Gewasbeschermingsmiddelen. Op initiatief van LTO Nederland is in 2014 een Green Deal Groene
gewasbeschermingsmiddelen afgesloten met Artemis, Bionext,, Ctgb, EZ, Natuur en Milieu en Nefyto. Aan
de hand van 8 pilots met 12 groene middelen wordt gewerkt aan versnelling en vereenvoudiging van de
toelatingsprocedures voor groene laag-risicomiddelen. De eerste toelating is in december 2014 is
gerealiseerd.
 Gewasbeschermingsplan. Het niet functionerende gewasbeschermingsplan is op verzoek van LTO
Nederland begin 2015 afgeschaft en vervangen door de gewasbeschermingsmonitor. Met de monitor wordt
beter aangesloten bij het bestaande management van ondernemers.
 Schoner, Groener, Beter. LTO Nederland heeft in het najaar van 2014 het Actieplan Schoner, Groener,
Beter! gelanceerd waarmee voor de komende 5 jaar ambitieuze maar realistische acties in gang worden
gezet voor vermindering van emissies, vergroening van de gewasbescherming en verdere verbetering en
borging van geïntegreerde gewasbescherming in de keten. De acties dragen bij aan de doelstellingen uit de
overheidsnota “gezonde groei, duurzame oogst’.
 Toelatingen en Vrijstellingen. Door de Coördinatoren Effectief Middelen en maatregelenpakket (CEMPS)
zijn in nauwe samenwerking met de partijen in het Expert Centre Speciality Crops diverse toelatingen
gerealiseerd voor knelpunten in de kleine teelten. Waar geen tijdige toelating mogelijk was om knelpunten op
te lossen zijn door de sectoren de noodzakelijke vrijstellingen aangevraagd en voor een belangrijk deel ook
afgegeven door de staatssecretaris van Economische Zaken.
 Een goede buur is beter. De campagne “een goede buur is beter” voor een goede communicatie en
wederzijds begrip tussen ondernemers en omwonenden over gewasbescherming, is in 2014 onverminderd
voortgezet. Lokaal hebben telers en omwonenden afspraken gemaakt over teelt en toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen. Mede op verzoek van LTO Nederland start RIVM In 2015 met een onderzoek
naar de risico’s van bespuitingen voor omwonenden.
BIOCIDEN
 Rattenbestrijding blijft mogelijk. Mede op verzoek van LTO Nederland blijven rodenticiden beschikbaar
voor de bestrijding van ratten onder voorwaarden van geïntegreerde plaagbeheersing (IPM).
Volksgezondheid, diergezondheid en voedselveiligheid zouden zonder de beschikbaarheid van deze
middelen in het gedrang kunnen komen.
FYTOSANITAIR
 Convenant plantgezondheid. LTO Nederland heeft met 7 andere bedrijfsleven-organisaties en EZ een
intentieverklaring getekend voor een plantgezondheidsconvenant waarin gewerkt wordt aan fytosanitaire
preventie, en een plantgezondheidsfonds voor fytosanitaire calamiteiten. In 2015 zal dit in een project verder
worde uitgewerkt. De financiering vanuit overheid en bedrijfsleven is hiervoor in 2014 gerealiseerd.
 Europese steun bij uitbraken quarantaine organismen. Mede dankzij de Brusselse lobby van LTO
Nederland is het vanaf 1 januari 2017 mogelijk dat telers een financiële tegemoetkoming ontvangen bij
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maatregelen tegen quarantaine organismen. De uitwerking van de voorwaarden om ook van de EU
financiering gebruik te kunnen maken, vindt plaats in 2015 en 2016
Geen gesloten importsysteem. LTO Nederland heeft succesvol lobby gevoerd tegen een voorstel van het
Europees Parlement om in het kader van plantgezondheidsregelgeving over te gaan tot een gesloten
importsysteem. Een dergelijk systeem zou Nederland als handels- en exportland zeer benadelen.
.
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