Resultaten Bomen en Vaste Planten 2015
Effectief Middelenpakket
De LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten heeft zich met succes ingezet om financiële
middelen beschikbaar te krijgen voor een coördinator effectief middelenpakket. (CEMP). De
coördinator effectief middelenpakket werkt aan oplossingen voor knelpunten in het
gewasbeschermingsmiddelen-pakket voor de sector.
De volgende middelen in 2015 zijn nieuw of door herregistratie beschikbaar gekomen of
gebleven voor de sector: Pyrus 400 SC (Vruchtboomteelt), Xen Tari WG, Metarex INOV,
Sultan 500 SC, Nomolt, Nissorun, U 47 MCPA, MET 52 OD, Springbok, Wing P, Admiral,
Chloor IPC ( LDS), Pistol Flex (toelating en uitbreiding), Azatin, Pyramin, (uitbreiding
gezaaide gewassen).
Xylella informatiebijeenkomsten
Door de LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor
boom- en vaste plantentelers en inkopers van tuincentra waarin een nadere toelichting is
gegeven op de risico’s van een mogelijke introductie van de bacterieziekte Xyella.
In nieuwsbrieven voor de leden is hier eveneens aandacht aan geschonken.
Bufferzone bacterievuur Flevoland
Er is overeenstemming gevonden tussen LTO Noord, natuur- en landschapsorganisaties,
provincies en gemeenten over de nieuwe begrenzing van de bufferzone bacterievuur in
Flevoland en over de aanwijzing van voor meidoorn landschappelijk waardevolle gebieden in
de bufferzone. Aan het ministerie van Economische Zaken is gevraagd om de nieuwe
begrenzing op te nemen in regelgeving. Naar verwachting zal dit voor 1 april 2016
gerealiseerd kunnen worden. Hiermee komen er potentieel veel nieuwe percelen
beschikbaar voor de teelt van waardplanten van bacterievuur, waaronder vruchtbomen.
Champost
Ondernemers met akker- en tuinbouwgewassen kunnen vanaf 2016 binnen de geldende
mestnormen een grotere hoeveelheden champost gebruiken als bodemverbeteraar.
Dat is goed voor de bodemstructuur. Zie ook het persbericht
Praktijkgids over bestellen Bos- en Haagplantsoen voor bos- en groenbeheerders
Tijdens de beheerdersdag op 25 september 2015 voor bos- en groenbeheerders is de
praktijkgids voor het bestellen van bosplantsoen aangeboden aan het ministerie van EZ. De
praktijkgids is één van de resultaten van de Green Deal, waaraan ook de LTO cultuurgroep
bos- en haagplantsoen heeft meegewerkt. Bij de aanleg van bos en natuur moet de basis
worden gelegd voor beplantingen die tot wel 150 jaar vitaal moeten blijven. Het hoeft dan
ook geen betoog dat de keuze voor plantmateriaal doordacht en deskundig moet gebeuren.
In de praktijkgids is de benodigde vakkennis hiervoor gebundeld. Ook de positie van de
kwekers is meegenomen in de oproep naar beheerders om beplantingsplannen ruim op tijd
te plannen, en de vraag voor plantmateriaal al 2-3 jaar voor de beoogde plantdatum uit te
zetten.

Opstart Koepelproject Plantgezondheid Bomen & Vaste planten
Door de LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten is in samenwerking met een aantal
adviespartijen (Cultus, DLV, Groeibalans, Agropoli en Hessel Marketing) een koepelproject
Plantgezondheid opgezet. De financiering is mogelijk geworden met gelden die vrijgevallen
zijn na opheffing van het Productschap Tuinbouw. Het project heeft een doorlooptijd van 3
jaar en is begin 2015 van start gegaan. Deelprojecten gaan o.a. over emissiebeperking,
preventie en plantweerbaarheid, nieuwe technieken (precisielandbouw), Biodiversiteit,
Boomkwekerij MET bijen, Plantgezondheid Buxus, Bodemgezondheid en duurzame
onkruidbestrijding.
Twee programma’s voor innovatieve ontwikkelingen in de boomkwekerij
In samenwerking met Anthos binnen de Raad voor de Boomkwekerij is het
‘Innovatieprogramma Boomkwekerij’ en het programma ‘Precisielandbouw 2.0’ opgezet. De
financiering van beide programma’s kwam eind 2014 rond. De LTO-vakgroep Bomen en
vaste planten binnen de Raad voor de Boomkwekerij stimuleren hiermee negen innovaties
voor de boomkwekerij en vaste planten sector.

Vereenvoudigde regeling verpakkingsbelasting voor leden LTO en Anthos
Op 1 januari 2013 is de verpakkingenbelasting omgezet in een Afvalbeheersbijdrage
Verpakkingen. Het Afvalfonds Verpakkingen voert de heffing en inning van deze
Afvalbeheersbijdrage uit.
LTO Vakgroep Bomen & Vaste Planten en Anthos hebben met het Afvalfonds Verpakkingen
een vaststellingsovereenkomst gesloten voor de periode 2013-2015. Dit vereenvoudigt de
administratieve lasten en kosten voor leden van LTO en Anthos aanzienlijk.
Voor een uitgebreider overzicht van de resultaten en activiteiten van de LTO Vakgroep
Bomen & Vaste Planten zie ook de factsheets Bomen & Vaste Planten en Plantgezondheid.

