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Nederlandse telers leren teeltschade beperken
Kwekers en telers van bloemen, planten en bomen wisselen kennis uit over het voorkomen van
schimmels, virussen en bacteriën. Een nieuwe website ‘www.fyto-ondernemerscheck.nl’ wijst
ondernemers op de risico’s van plantenziektes.
Quarantaine plantenziekten, zoals schimmels, virussen en bacteriën, kunnen onverwachts de afzet van
plantaardige producten (soms jarenlang) ernstig verstoren. Dan staan de bedrijfsresultaten ernstig
onder druk. Zo konden de kuipplantentelers in 2007 niets meer afleveren en werden de kuipplanten
vernietigd. Dit kan miljoenen euro’s schade veroorzaken.
Nederland exporteert veel plantmateriaal en kan zich uitbraken van plantenziekten niet veroorloven.
De afnemende landen zijn streng en met de geavanceerde labtechnieken worden de kleinste
aantastingen gevonden. De regels worden wereldwijd steeds strenger. De sector moet daarop
anticiperen. Staatssecretaris Bleker is blij met het initiatief van de sector: ‘Het is prima dat
ondernemers elkaar scherp houden. Er zijn enorme belangen mee gemoeid en enkele onoplettende
telers kunnen het voor de hele sector erg lastig maken. Het moet gewoon tip-top in orde zijn.’
Een aantal telers heeft hun praktijksituaties laten vastleggen op video en er is een check, de fytoondernemerscheck op het internet ontwikkeld waarmee telers anoniem hun eigen bedrijf kunnen
toetsen op bedrijfsvoering en hygiëne en hiermee risico’s op ziekten beperken.
De fyto-ondernemerscheck biedt tips en filmpjes en diverse cases. Zo is het mogelijk om risico-situaties
te bepalen en maatregelen te kiezen. De teelten die nu in de check zitten zijn: Pootgoedteelt, bollen,
paprika, tomaat, vruchtbomen, rozen, sierheesters en laanbomenteelt. De fyto-ondernemerscheck is
gratis te doen op de website www.fyto-ondernemerscheck.nl
De fyto-ondernemerscheck wordt ook gebruikt in het onderwijs om leerlingen zo te wijzen op
problemen die een ondernemer kan tegenkomen op fytosanitair gebied. De Fyto-ondernemerscheck is
samengesteld door AgriHolland BV en CLM Onderzoek en Advies. Naast vijftien telers en voorlichters
hebben de volgende landbouworganisaties, keuringsdiensten en overheidsinstanties er aan
meegewerkt: LTO Noord, LTO Groeiservice, Nederlandse Bond van Boomkwekers, KAVB, NAO, Anthos,
Plantum, NAK, Naktuinbouw en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). De check is mede
dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(ELenI) tot stand gekomen.

De telers die hun collega’s ‘een kijkje in de keuken’ geven zijn: Pieter Noordam, Jan Riemersma en
Derk Gesink (pootgoed), Gerard Slootman en Jaap Leenen (bloembollen), Nic van Roosmalen
(tomaten), Ruud Helderman (paprika), Piet van Leijden (heesters), Han Fleuren (vruchtbomen), Rob
Wijnhoven (rozen) en Harm Horlings (laanbomen). Daarnaast geven voorlichters Dirand van Wijk
(Cultus), Coen Suilen (NAKtuinbouw) en Fokko Prins (Agrifirm) hun advies.
12 telers hebben de site inmiddels getest. Eén van hen zei over de check: "Je wordt met de neus op de
feiten gedrukt. Ik raad collega-telers aan deze test ook te doen. Die filmpjes zetten je aan het denken."
Een medewerker van handelshuis HZPC: "Veel telers hebben behoefte aan dit soort praktische kennis
en willen gek genoeg vaak eerst zien dat maatregelen werken voordat ze er zelf aan beginnen."
De fyto-ondernemerscheck is online beschikbaar op de website
www.fyto-ondernemerscheck.nl
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