Coöperatie CEMP Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen
(CEMP: Coördinator

Effectief Middelen Pakket)

Het aantal beschikbare goed werkende gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds minder
en zal naar de toekomst alleen maar minder worden. Voor kwekers wordt het daardoor een
steeds grotere uitdaging om gezonde en sterke gewassen te kweken.
De CEMP coöperatie is in 2018 opgericht en heeft tot doel om voldoende
(gewasbeschermings) middelen voor de boomkwekers, vaste planten kwekers en
zomerbloementelers beschikbaar te houden waarmee gezonde en sterke bomen, struiken,
heesters, planten en zomerbloemen worden geteeld die aan de hoge kwaliteitseisen van de
afnemers voldoen in gezonde en weerbare teeltsystemen.
Er wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in het middelenpakket, waar mogelijk in
combinatie met het verder verduurzamen van de teelt en het verder verlagen van de
milieulast.
De Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP) vervult hierbij een belangrijke rol. De
CEMP wordt hierbij ondersteund door de CEMP adviescommissie, die bestaat uit kwekers
van alle gewasgroepen en uit onafhankelijke teeltadviseurs.
Naast het middelenpakket is een belangrijk onderdeel van de CEMP de
toepassingstechniek, inclusief de knelpunten en wettelijke regels.
De CEMP coöperatie is opgericht door de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten &
Zomerbloemen, Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop,
Tree Centre Opheusden, Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en Boomteeltstudieclub
Horst aan de Maas. Daarnaast zijn diverse individuele kwekers lid van de CEMP Coöperatie.
Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap:
- U kunt knelpunten (zowel middelen als techniek) inbrengen om te behandelen in de
adviescommissie van de CEMP Coöperatie.
- U ontvangt meestal maandelijks een kort nieuwsbericht over nieuwe middelen die
toegelaten zijn, of die ingetrokken zijn.
- U ontvangt ongeveer 3 keer per jaar een uitgebreidere nieuwsbrief met daarin meer
informatie over zaken m.b.t. gewasbescherming en ontwikkelingen.
- U wordt uitgenodigd voor de jaarvergadering van de CEMP Coöperatie
Lid worden van de coöperatie?
Zowel individuele bedrijven als ook samenwerkingsverbanden van boomkwekers, vaste
planten kwekers en zomerbloemenkwekers kunnen lid worden van de coöperatie. Leden
aangesloten bij een van de oprichtende partijen van de Coöperatie CEMP, zijn automatisch
deelnemer aan de Coöperatie CEMP. Zij hoeven zich dus niet individueel aan te melden.
De kosten voor een individueel lidmaatschap zijn 65 euro excl. BTW per jaar per bedrijf; de
kosten voor een collectief lidmaatschap bedragen 50 euro excl. BTW per jaar per bedrijf
(lidmaatschapskosten in 2021)
Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap van de coöperatie CEMP, vul dan het
aanmeldformulier in.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Peeters via info@cooperatiecemp.nl
Of via tel: 06-25120007.
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