Plantgezondheid
AMBITIE
In 2030 teelt de glastuinbouw in een ecosysteem binnen een circulaire kas (KaEco). De sector teelt, nagenoeg zonder emissie naar het milieu,
de gezondste bloemen, planten en groenten. Nederland is en blijft daarin koploper.

SPEERPUNTEN

VERSTERKING TUSSEN TEAMS

LEDEN & RELATIES

1	Oplossen van knelpunten rond ziekten en plagen vanuit de basis van
het probleem, waarbij we gewasbescherming en het toelatingsbeleid
ervan benaderen vanuit wetenschappelijk gedreven inzichten,
met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.
2	Inspanning tot behoud van essentiële gewasbeschermingsmiddelen
binnen de EU en nationale wet- en regelgeving (medicijnkast).
3	Behoud inzet biociden voor de glastuinbouw voor algehele hygiëne
en (fytosanitaire) preventie.
4	Stimuleren van innovatie, met focus op hightech, weerbare planten,
biologische bestrijders en goede correcties voor beheersing van
ziekten en plagen.
5	Kennis delen gericht op een verantwoorde optimale balans van
biologie, technologie en chemie.
6	Ontwikkelen en starten pilot Kas als Ecosysteem (KaEco).
7	Borging van de fytosanitaire eisen en bedreigingen van nieuwe
ziekten en plagen inperken.

1	Met netwerkcoördinatoren
worden actieplannen opgesteld en innovaties uitgerold.
2	Met het Team Energie worden
plantgezondheidsaspecten in
de cursus Het Nieuwe Telen
(HNT) en Weerbaar telen
geïntegreerd.
3	Met regio-ondersteuners
wordt samengewerkt op het
gebied van biodiversiteit.
4	Met het Team Water vindt
tweemaandelijks overleg
plaats over watergerelateerde
aspecten.
5	Met het Team Arbeid wordt
samengewerkt als het gaat
om arbeidsomstandigheden.
6	Het Team Plantgezondheid
fungeert als vraagbaak voor
alle andere teams.

•	Intensiveren contact met
fabrikanten biologische
gewasbeschermingsmiddelen
in kader van vergroten
groene oplossingen voor
de Medicijnkast.
•	Versterken contact Nationale
overheid (LNV, I&W, Ctgb en
NVWA).
•	Samen met de beleidsadviseur EU het lobbytraject
t.a.v. het gelijk speelveld
voor plantgezondheid binnen
de Europese glastuinbouwbedrijven intensiveren.

KERNBOODSCHAP
Kwalitatief gezonde planten dragen bij aan gezonde mensen en dus een
gezonde wereld. Daarbij is sprake van een teelt met gezonde en veilige
arbeidsomstandigheden, die geen milieubelastende reststoffen achterlaat.
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