RESULTATEN 2016

GROEI
Het jaar 2016 stond in het teken van groei. Nog nooit was het aantal hectare
bloembollen dat in Nederland wordt geteeld zo hoog als dit jaar. En niet alleen
het areaal groeide; ook de bloemenexport kon een plus noteren evenals de
gemiddelde bedrijfsomvang. De KAVB is in 2016 ook gegroeid. Het areaal dat
binnen de vereniging is verenigd steeg en het aantal leden is stabiel gebleven. Hiermee versterkt de KAVB haar positie als belangenbehartiger voor de
bloembollensector. Voor ons is dit een enorme stimulans om nog meer mooie
resultaten voor de leden en de bloembollensector te boeken.
En dat is in 2016 ook weer gelukt. In het voor u liggende resultatenoverzicht
wordt u in één oogopslag duidelijk wat de KAVB het afgelopen jaar voor u
heeft gedaan en bereikt. Kort samengevat zien we successen op het gebied
van wijziging van wet- en regelgeving, kwaliteit, kennis, imago van de sector
en uitbreidingen in het middelenpakket. Ook hebben we flinke stappen gezet
op het gebied van verduurzaming. Zo zijn de eerste Milieukeur Bloembollen
gecertificeerd en zijn 50 ondernemers aan de slag gegaan binnen het project
“Schoon erf, schone sloot”.
Uiteraard doen wij dit niet alleen. Bij nagenoeg al onze activiteiten zijn veel
enthousiaste leden betrokken. Honderden ondernemers zetten zich ieder jaar
weer voor de hele bloembollensector in door actief deel te nemen aan bijvoorbeeld productgroepen, kringen, onderzoeksfondsen, het Milieuplatform
of bloemenkeuringen. Daarnaast zijn er veel externe organisaties als overheden, toeleveranciers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en keuringsdiensten waar we dagelijks op positieve wijze mee samenwerken. Zonder de inzet
van al deze leden en organisaties zouden wij niet in staat zijn geweest om
zoveel mooie resultaten te boeken en de sector vooruit te helpen!
Ook komend jaar werken we graag samen verder aan het versterken van de
sector. Werk aan de winkel dus!
René le Clercq
Algemeen voorzitter KAVB
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VERENIGING
GROEIENDE BELANGSTELLING LEDENDAG
Met ongeveer tweehonderd bezoekers was de vijfde
Ledendag van de KAVB een groot succes. Op 21 januari vond deze plaats in het Aviodrome bij Lelystad. Externe spreker Janne Vereijken nam de aanwezigen mee
in de wereld van innovatie en vernieuwing. De grote
betrokkenheid van de leden is ook terug te zien bij andere activiteiten, zoals de Leliedag, de Dag van de Tulp, bij
kringledenvergaderingen en jaarvergaderingen van de
productgroepen Hyacint, Iris en Zantedeschia.

LEDENGROEI VERSTERKT POSITIE KAVB
Door schaalvergroting neemt het aantal bloembollenbedrijven in Nederland jaarlijks met zo’n 3 à 4% af. Het totale areaal bloembollen blijft echter al jaren stabiel. Voor de
KAVB betekende dit de afgelopen jaren een vermindering
van het aantal leden en een lichte stijging van het areaal.
In 2016 veranderde dit: ondanks de voortzettende schaalvergroting bleef het aantal leden dit jaar stabiel. Het aantal afmeldingen daalde scherp terwijl zich een flink aantal
nieuwe leden aanmelden. In feite is dus sprake van groei
van het aantal leden. Daarmee versterkt de KAVB haar positie als belangenbehartiger voor de bloembollensector.
Deze ontwikkeling zorgt voor een goede financiële positie.
In 2015 en 2016 sloot het huishoudboekje van de vereniging met een positief resultaat. Een deel van dit positieve
resultaat zet de KAVB in voor PR-activiteiten om het imago
van de sector te versterken.
STRATEGIE BELANGENBEHARTIGING VERANDERT
De afgelopen jaren is de wereld rondom de bloembollensector sterk veranderd. Vertrouwde patronen in financiering, in de politiek en bij overheden zijn verdwenen. Dat
vraagt om een andere manier van werken. De KAVB doet
dat door bijvoorbeeld de samenwerking aan te gaan met
nieuwe partners, zoals Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en de Britse Vogelbescherming. Ook zet de KAVB nog
meer dan in het verleden in op offensief handelen. Zo is er
in 2016 contact gelegd met diverse partijen die in de retail
actief zijn en aan consumenten producten verkopen. Dat
levert inzicht op in de veranderende eisen en wensen van
de verschillende schakels in de keten. Hierop is het beleid
van de KAVB op met name het werkveld duurzaamheid
afgelopen jaar verder aangepast.
WIJZIGINGEN SAMENSTELLING HOOFDBESTUUR
In 2016 was het Hoofdbestuur als volgt samengesteld: René le Clercq (algemeen voorzitter) Kees Stoop
(vice-voorzitter, kring West-Friesland), John van der Slot
(kring Bloembollenstreek), Frank Hulsebosch (kringen
Noordelijk Zandgebied en Kennemerland), Leo van de
Westelaken (kringen Zuidwest- en Zuidoost-Nederland)
en Wim Klink (kringen Flevoland en Noord- en Oost-Nederland). Eind 2016 is John van der Slot afgetreden na het
maximum van twee termijnen. John is opgevolgd door
Johan Verschoor. Algemeen voorzitter René le Clercq is
herbenoemd voor een tweede periode van 3 jaar.
WISSELING VOORZITTERSCHAP KRINGEN
Vier kringen kregen dit jaar een nieuwe voorzitter. In de kring
Zuidwest-Nederland volgde Jacob Jan Dogterom Dick van Es
op. Cornel van Schagen nam in de kring Kennemerland de
voorzittershamer over van Ger Baltus en in de kring Bloembollenstreek droeg John van der Slot zijn taak over aan Piet
van der Poel. In de kring West-Friesland trad Peter Raven af
als voorzitter. Deze positie is op dit moment nog vacant.
NIEUWE OPZET KRING NOORD- EN OOST-NEDERLAND
In 2016 werd de organisatiestructuur van de KAVB in het
Noorden en Oosten aangepast. Dit resulteerde onder
andere in een nieuwe naam: Kring Noord- en Oost-Nederland. Tevens verdwenen enkele afdelingen op regioen gewasniveau. De samenstelling van het kringbestuur
is zodanig dat alle relevante regio’s en gewassen zijn vertegenwoordigd. De bestuursleden hebben als taak om
zoveel als mogelijk contact met de leden in hun regio te
houden. Vanuit de kring zijn er goede contacten met de
nieuwe regio’s Noord en Oost van LTO Noord.
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BROCHURE KAVB ONTWIKKELD
Om ondernemers die nog geen lid zijn van de KAVB te informeren over
het werk van de verenging is in 2016 een nieuwe brochure ontwikkeld. In
deze brochure vertellen verschillende leden wat voor hen de meerwaarde van lidmaatschap is. Tevens staat in de brochure duidelijk vermeld
welke activiteiten de KAVB voor haar leden onderneemt. De brochure
is ook bestemd voor organisaties die meer over de KAVB willen weten.
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SAMENWERKING BINNEN HET NIEUWE VERWERKEN
Zijn bloembollen zodanig te verwerken en te bewaren, dat
de kans op ziekten en plagen aanzienlijk kleiner wordt? Die
vraag staat centraal in het project Het Nieuwe Verwerken
dat op 1 april 2016 officieel van start is gegaan. Naast het
ministerie van Economische Zaken zijn er nog vijf officiële partners, te weten KAVB, Anthos, GMN, Bright Spark
en Machinefabriek Akerboom. Ook de Greenport Duin
& Bollenstreek en het Innovatiefonds van Rabobank Bollenstreek doen mee. Vanuit de onderzoeksfondsen voor
tulp, lelie en hyacint draagt de KAVB 160.000 euro bij aan
het 1.160.000 euro kostende project; er is dus exact 1 miljoen euro extra beschikbaar bovenop het bedrag dat door
de teelt wordt geïnvesteerd. In het project zoeken partijen met innovatieve technieken die beter zijn voor de bol,
mens, milieu en water naar een nieuwe manier van verwerken. Het project wordt uitgevoerd onder de vlag van de
Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
KNELPUNTENLIJST ONLINE
De KAVB zet zich in om knelpunten die telers signaleren
bij de bestrijding van ziekten en plagen aan te pakken.
De coördinator effectief middelen- en maatregelenpakket heeft in 2016 de lijst met knelpunten die de KAVB hanteert zorgvuldig doorgenomen, samen met leveranciers
van middelen. De lijst telde begin 2016 nog 120 knelpunten. Daarvan zijn er nog vijftig over. Die flinke vermindering is, naast opschoning, het resultaat van gezamenlijke
inspanning van de Stuurgroep Bloembollen van Agrodis,
de KAVB en fabrikanten. Vooral bij de herbiciden is resultaat geboekt. Voor diverse middelen staat het lage dosering systeem weer op het etiket. Daarnaast zijn er nieuwe
herbiciden toegelaten en is er voor bestaande middelen
uit andere sectoren een toelating in bloembollen gerealiseerd. Om de lijst met knelpunten actueel te houden, blijft
de KAVB in gesprek met fabrikanten en specialisten in het
netwerk. Ook kunnen telers sinds dit jaar zelf knelpunten
melden via de KAVB-website.
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SYSTEEMAANPAK DUURZAME GEWASBESCHERMING
IN LELIE
Op een bijeenkomsten begin 2016 met staatssecretaris
Van Dam van Economische Zaken maakten zeven partijen, waaronder de KAVB, afspraken over de opzet van een
systeemaanpak duurzame gewasbescherming. Bij deze
aanpak moeten knelpunten naar boven komen die een
geïntegreerde gewasbescherming in de weg staan. Najaar
2016 is gestart met project in zeven land- en tuinbouwsectoren, waaronder de bloembollenteelt. In onze sector staat
de aaltjesbeheersing in lelie centraal. De komende twee
jaar begeleidt de KAVB een pilot waarin de firma Boltha
uit Breezand samen met contractpartner Mans uit Weert
nagaat hoe wortellesieaaltjes in de lelieteelt met een mix
van moderne, milieuvriendelijke methoden zijn te beheersen. De pilot start dit jaar met de teelt van Tagetes. Daarna
gaan de ondernemers aan de slag met de inzet van een
wortelversterkend biologisch middel en het toedienen van
een biologisch middel tegen aaltjes, als blijkt dat er tijdens
de lelieteelt toch schade door aaltjes gaat ontstaan.
DIVERSE MIDDELEN TOEGELATEN
In bepaalde gevallen is het voor de KAVB mogelijk om zelf
het initiatief te nemen voor een toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat dan om bepaalde uitbreidingen van middelen in kleine teelten en om vrijstellingen
in het geval van een noodsituatie. In 2016 heeft de KAVB
een vrijstelling verkregen voor de toepassing van Asulam
in tulp, lelie en hyacint en voor de toepassing van Apollo in lelie. Uitbreidingen voor kleine teelten heeft de KAVB
gerealiseerd voor Chrysal BVB in Zantedeschia en voor
Basagran in dahlia, knolbegonia, Nerine, Ismene en Crinum.
VIJFTIG ONDERNEMERS STARTEN MET SCHOON ERF,
SCHONE SLOOT
Vijftig ondernemers in de bloembollensector zijn najaar
2016 gestart met het project Schoon erf, schone sloot. In
dit project gaan de deelnemers na op welke manier op
hun eigen bedrijf mogelijke emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf zijn op te sporen en
aan te pakken. De vijftig ondernemers zijn afkomstig uit
vijf kringen van de KAVB: Noordelijk Zandgebied, Kennemerland, West-Friesland, Bloembollenstreek en Flevoland.
Dit is de eerste vervolgstap na de succesvolle pilot die drie
jaar in Noord-Holland heeft gedraaid. Het is de bedoeling
om in de komende vier jaar in totaal 450 ondernemers te
gaan bereiken. De KAVB is projectleider van dit vierjarige project, terwijl het Centrum voor Landbouw en Milieu
(CLM) is gevraagd om het project uit te voeren. Naast de
KAVB doen ook drie waterschappen mee in het project:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Zuiderzeeland. Verder participeert de provincie Zuid-Holland financieel en zijn adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen
betrokken bij het in beeld brengen van de emissieroutes.
De groepen gaan steeds twee seizoenen aan de slag.
ENERGIEONDERZOEK LEVERT GELD OP
Op energiegebied heeft de bloembollensector de afgelopen decennia veel bereikt. Onderzoek heeft hieraan een
flinke bijdrage geleverd. Afgelopen jaar is er onder meer
gekeken naar nieuwe mogelijkheden met meerlagenteelt. Daarbij wordt gekeken naar de wisselwerking tussen
aspecten zoals verdamping, luchtverversing en CO2-uitstoot. Ook is gerekend aan de rentabiliteit van zonnedaken. Deze projecten konden worden uitgevoerd met

financiële steun van het ministerie van EZ en RVO. In 2016
is opnieuw geld beschikbaar gesteld door deze partijen.
Daarmee is onder meer vervolgonderzoek naar meerlagenteelt gefinancierd.
EERSTE MARTIEN ZANDWIJK PRIJS VOOR NLG HOLLAND
De negen leden van de coöperatie NLG Holland hebben
tijdens de KAVB-Ledendag van 21 januari 2016 de eerste Martien Zandwijk Prijs in ontvangst mogen nemen.
De deelnemers kregen de prijs uit handen van Elly Zandwijk-van Hage, echtgenote van de in 2013 overleden Martien Zandwijk. De prijs is een initiatief van het Milieuplatform Bloembollen. De leden van NLG Holland kregen de
prijs voor hun inzet om duurzaam bloembollen te willen
telen, hun bedrijven open te stellen, lezingen te geven en
cursussen te organiseren over duurzaam telen. Daarmee
rollen ze hun ideeën uit over de hele sector en dat is een
goede zaak.
KAVB ANTICIPEERT OP OMGEVINGSWET
De wetten en regels op het gebied van bodem, lucht en
water gaan flink veranderen. Van de huidige 26 wetten en
meer dan honderd regelingen blijven niet meer dan vier
Algemene Maatregelen van Bestuur over, die onder de
nieuwe Omgevingswet komen te vallen. De KAVB heeft in
2016 veel tijd gestoken in het bestuderen van de mogelijke veranderingen voor ondernemers, die deze nieuwe
wet met zich kan meebrengen. Ook zijn telers en andere
belangstellenden over de wet geïnformeerd. Eind augustus kwamen ruim veertig belangstellenden naar Hillegom
om te horen wat de nieuwe Omgevingswet inhoudt. Op
basis van deze bijeenkomst en van de eigen studie heeft
de KAVB een zienswijze opgesteld, die is ingediend bij het
ministerie van Infrastructuur en Milieu.

GERECHTIGHEID IN OMMEN
Gezamenlijk optrekken van KAVB en LTO leidde in juni
2016 tot een heldere uitspraak van de Raad van State: de
gemeente Ommen mag de teelt van bloembollen niet
verbieden in grondwaterbeschermingsgebieden. Enkele
oplettende ondernemers uit de gemeente Ommen maakten LTO en KAVB attent op dit voornemen. Een nauwkeurige bestudering van de materie leerde dat er in ieder geval
niet zorgvuldig was gewerkt door de gemeente. De KAVB
heeft de inhoudelijke beargumentering op zich genomen
voor deze zaak, terwijl LTO zich heeft gericht op de juridische kant van de kwestie. Na een uitgebreide zitting bij
de Raad van State besloot deze om de door de gemeente
Ommen gewenste teeltbeperking op te heffen. KAVB en
LTO zijn daarna met een constructieve insteek opnieuw het
overleg aangegaan met de gemeente over een alternatief
bestemmingsplan voor het buitengebied.
GESLAAGDE STUDIEDAG BIOLOGISCHE BLOEMBOLLEN
In december organiseerde de KAVB samen met Bionext
de Studiedag Biologische Bloembollen bij CNB in Lisse. Tijdens de studiedag gaven diverse deskundigen presentaties over technische aspecten van de biologische bloembollenteelt en over de kansen en knelpunten in de markt.
Op deze studiedag waren potentiële omschakelaars, biologische telers, handelaren en afnemers, beleidsmakers
en overige geïnteresseerden aanwezig. In totaal namen
ongeveer 90 mensen aan de studiedag die daarmee zeer
geslaagd was. Biologisch is een klein maar groeiend marktsegment, waar de KAVB zowel haar teelt- als handelsleden
graag bij ondersteunt.

EERSTE MILIEUKEUR BLOEMBOLLEN GECERTIFICEERD
Met een oppervlakte van 230 hectare en een aanbod van
ruim vijfhonderd cultivars maakten bloembollen met
Milieukeur in 2016 een prima start. Twee handelsbedrijven
en drie teeltbedrijven mogen nu bloembollenverkopen
met dit keurmerk. Het merendeel van de bloembollen met
Milieukeur is bestemd voor gemeentes, provincies en winkelketens die prijs stellen op duurzaam geteelde bloembollen. Gemeentes en provincies zijn verplicht om duurzaam in te kopen en bloembollen met Milieukeur voldoen
aan die eis. In de praktijk ziet men ook al vraag uit het buitenland naar deze gegarandeerd duurzame bloembollen.
STAPPEN NAAR ALTERNATIEVEN FORMALINE
In 2016 is de aanvraag van toelatingshouder Synerlogic
voor een uitbreiding van Formaline naar de bloembollenteelt definitief afgewezen. Daarmee zijn er geen mogelijkheden meer voor een legale toepassing van Formaline. Aan alternatieve middelen en oplossingen wordt hard
gewerkt, maar deze zijn in de meeste gevallen nog niet
praktijkrijp. De KAVB ziet graag dat alle betrokken overheden zoveel als mogelijk meewerken aan het toelaten
van alternatieven en in de tussentijd op een gepaste wijze omgaan met de handhaving. De KAVB heeft hierover in
2016 verschillende malen overlegd met alle partijen, waaronder het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), Agrodis en de betrokken
ministeries. Vanuit deze overheden is er waardering voor
de sector voor de transparantie en de positieve aanpak. Er
wordt nu samengewerkt aan oplossingen.
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LELIETELERS WERKEN AAN SCHOON
WATER
In 2016 zijn in de kring Noord- en Oost-Nederland twee projecten gestart waarbij
de waterkwaliteit centraal staat. Waterschap Vechtstromen (Zuidoost-Drenthe
en Noordoost-Overijssel) werkt samen
met een aantal lelietelers in dit gebied aan
het project Beperking emissie spoelwater. Rooien en verwerken van lelies gaan
gepaard met spoelen. Dit water mag niet
in het oppervlaktewater terechtkomen.
Tegelijkertijd willen de telers niet al het
spoelwater recirculeren uit oogpunt van
met name virusoverdracht. Partijen zoeken in dit project samen naar alternatieven
die recht doen aan de wensen en eisen
van waterschap en ondernemers. In het
stroomgebied van de Drentsche Aa is de
waterkwaliteit van groot belang, omdat dit
water bestemd is voor de drinkwatervoorziening. Hoewel er geen teeltbedrijven in
dit stroomgebied zijn gevestigd, vindt er
wel bloembollenteelt op pachtpercelen
plaats. De bedrijven die hier telen gaan na
welke mogelijkheden er zijn om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en
mineralen terug te dringen. De KAVB werkt
hierbij samen met CLM en HLB.
CONCRETE STAPPEN MET FOSFAAT
Op duinzandgrond is het gehalte aan
fosfaat in het oppervlaktewater hoog.
Om na te gaan in hoeverre dit fosfaat uit
het drainagewater is te halen, is drie jaar
lang onderzoek gedaan met drains die
waren omhuld met zogenoemd ijzerzand. Conclusie is dat ijzerzand een effectieve manier is om fosfaat uit het drainwater te halen. De KAVB ziet mogelijkheden
om toepassing van ijzerzand te combineren met het verhogen van het gehalte
organische stof in de bodem. Als ondernemers het fosfaat uit hun drains immers
kunnen afvangen, dan zouden zij ook op
een andere wijze kunnen omgaan met
de fosfaatgift. Om deze mogelijkheid
nader uit te diepen heeft de KAVB samen
met het Hoogheemraadschap van Rijnland een werksessie georganiseerd over
bloembollen, fosfaat en ijzerzand. Over
de praktische implementatie zijn inmiddels meerdere overleggen geweest met
ook ondernemers en toeleveranciers. Er
wordt gewerkt aan de aanleg van een
aantal demonstratieprojecten en tegelijkertijd een aanpassing van de wettelijke
mogelijkheden.
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ONDERNEMERSCHAP
UITZONDERING OP WWZ IN NIEUW CAO
De bloembollensector heeft, mede dankzij de inzet
van de KAVB, sinds zomer 2016 een nieuwe cao die
tot en met 31 maart 2017 loopt. Het meest opvallende resultaat is de uitzondering op de zogenoemde
ketenbepaling voor seizoenarbeiders in de Wet werk
en zekerheid. Hierdoor kunnen seizoenarbeiders onder
bepaalde voorwaarden alweer na 3 in plaats van na 6
maanden aan het werk op een bedrijf zonder dat dit
leidt tot een vast contract. Ook is afgesproken dat er
een startschaal komt op het wettelijk minimumloonniveau voor B-functies. Dit wordt mogelijk voor medewerkers die een contract voor minimaal twee jaar krijgen en met een dienstverband van minstens 80%.
Verder komt er ruimte voor doorbetaling van een derde jaar WW. In de aanloop naar de nieuwe cao zijn er
twee werkgroepen ingesteld die zich bezighouden
met een vereenvoudiging van de arbeidstijdenregeling en met het ouderenbeleid.
KAVB JONG! BLIJFT SUCCESVOL
Het netwerk voor jonge ondernemers en werknemers
in de bloembollensector KAVB Jong! neemt jaarlijks in
populariteit toe. Dit seizoen doen 25 enthousiaste deelnemers mee. Per seizoen vinden acht activiteiten plaats,
deels bestaande uit workshops over aspecten van het
ondernemerschap, zoals de mogelijkheden van internet, leidinggeven en financiering, deels bestaande uit
excursies naar bedrijven die vaak een link hebben met
de agrarische sector. De deelnemers komen uit heel
Nederland en uit alle schakels in de keten. Het netwerk
is voor de deelnemers een ideale manier om nieuwe
contacten te leggen.
KAVB ZET IN OP SNELLE VERWERKING MONSTERUITSLAGEN
Jaarlijks verwerkt de KAVB ongeveer duizend monsters.
Ondernemers laten deze monsters trekken door een
correspondent van het Scheidsgerecht. Het monster
dient daarbij als bewijsmateriaal waar het gaat om de
kwaliteit van de geleverde partij. Een deel van de monsters wordt opgeplant, een ander deel wordt via BQ
Support onderzocht op de aanwezigheid van een of
meer virussen. Wat virussen betreft, veranderen de wensen vanuit ondernemers met enige regelmaat. De KAVB
speelt daar op in, voor zover de toetsmogelijkheden dat
toelaten. De afgelopen jaren heeft de KAVB sterk ingezet op het verkorten van de doorlooptijden van met
name het virusonderzoek via het laboratorium. Vaak
lukt het om binnen een week na inleveren de uitslag bij
de opdrachtgever voor het monster in huis te hebben.
Voor de verwerking van de resultaten maakt de KAVB
gebruik van het ledenprogramma. In 2016 is gestart met
het vernieuwen van dit ledenprogramma om uitslagen
nog efficiënter aan de opdrachtgever te sturen.

PROJECT STUDIEBOL INVESTEERT IN KENNIS
In 2016 is het project Studiebol gestart, dat zich richt
op het verhogen van het kennisniveau in de bloembollensector. Dit geldt voor leerlingen aan het reguliere dagonderwijs, cursisten, docenten, werknemers en
werkgevers. Dit driejarige project, gefinancierd door
Colland Arbeidsmarkt, is een initiatief van de Bollenacademie. De KAVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Gekozen is voor vier deelprojecten,
waaraan in 2016 al volop is gewerkt. Zo is in september
2016 het eerste exemplaar gepresenteerd van het boek
De broei van tulpen. Aan andere teelt- en broeihandleidingen en een themaboeken wordt gewerkt. Ook is in
2016 een studiedag georganiseerd waarbij docenten en
studenten werden geïnformeerd over de laatste stand
van zaken van het fundamenteel onderzoek aan bloembollen.
WACHTGELDPREMIE FLINK OMLAAG
Werkgevers in de bloembollensector zijn in 2017 aanzienlijk minder premie kwijt als het gaat om het zogenoemde wachtgeld. Dat is het resultaat van intensief
lobbywerk van onder meer de Werkgeverscommissie
open teelt van de KAVB. De zogenoemde wachtgeldpremies zijn te verdelen in twee categorieën: de hoge
wachtgeldpremie die geldt voor werknemers met een
dienstverband korter dan een jaar en de lage voor werknemers met een dienstverband langer dan een jaar. Beide premies dalen flink waardoor de werkgever al een
paar honderd euro per werknemer per jaar bespaart!
KAVB INFORMEERT LEDEN STEEDS MEER VIA SOCIAL
MEDIA
De KAVB is actief op de diverse terreinen van sociale
media. De eigen Facebookpagina laat elke week zien
wat er in de KAVB-keuringszaal is ingezonden. Ook
andere activiteiten zoals die van KAVB Jong! zijn regelmatig op Facebook te volgen. Meerdere medewerkers
van de KAVB zijn actief op Twitter. De laatste ontwikkelingen komen op die manier snel terecht bij iedereen die interesse heeft in de bloembollensector. Via
nieuwsbrieven houdt de KAVB de leden op de hoogte
over allerlei ontwikkelingen op gewas- of kringniveau.
Ten slotte gebruikt de KAVB de eigen pagina’s in BloembollenVisie om ontwikkelingen in en om de vereniging
nader toe te lichten en ondernemers die betrokken zijn
bij het werk van de KAVB aan het woord te laten.
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STEEDS MEER BOLLENPLANTMOMENTEN
In 2016 zette de KAVB in op een Nationale Bollenplantweek. In de maand oktober vonden in heel wat plaatsen door de KAVB gecoördineerde plantacties plaats. De
aftrap vond plaats in Alphen aan den Rijn waar bewoners
van woonzorgcentrum Het Rietveld samen met schoolkinderen enkele duizenden bollen plantten. Twee dagen later
werden in Emmeloord op een rotonde tulpen geplant in
een ontwerp dat is geïnspireerd op de in 2017 honderd
jaar geleden gestarte kunstbeweging De Stijl. Ook in
Assen werden bollen geplant. Bij het provinciehuis gingen biologisch geteelde saffraankrokussen de grond in.
Twee rotondes in Beilen zijn beplant met een flink aantal
tulpen. In Grootebroek regelden leerlingen van het Clusius
College zelf de bollen die ze in het dorp hebben geplant.
In Amsterdam-Noord plantten leerlingen van het Clusius
College uit dat stadsdeel 23.500 bollen langs een fietspad
dat onderdeel is van het project Bloemenlint, bedoeld om
dit stadsdeel meer kleur te geven en insecten een plaats
om te leven en te overleven. In Kennemerland zorgden
telers voor de aanplant van narcissen en krokussen rondom Egmond-Binnen. Er zijn ook bollen geplant door leerlingen van het Clusius in Heerhugowaard en in Hoorn.
Daarnaast leidden deze plantmomenten tot andere bollenplantactiviteiten. Al deze plantmomenten trekken veel
aandacht van de media.
25 JAAR BOLLENSTREEK IN BEDRIJF
In de KAVB-kring Bloembollenstreek vond zaterdag 13 augustus voor de 25e keer de Open Dag Bollenstreek in Bedrijf
plaats. Met ruim 700 bezoekers en de deelname van zeven
bedrijven langs de Loosterweg-Noord in Lisse en de Veenenburgerlaan en Hyacintenlaan in Hillegom was het een
geslaagde dag. Naast deze bedrijven deden ook nog diverse organisaties mee, waaronder de KAVB en de Agrarische
Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond. Om nieuwe
deelnemers duidelijk te maken wat deelname aan een open
dag inhoudt, is door de organisatie een folder gemaakt.
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OMGEVING INFORMEREN HOORT ER BIJ!
In Noord- en Oost-Nederland is voor veel bewoners de
bloembollenteelt nieuw. Zo’n nieuwe teelt roept vragen
op, waar bewoners antwoord op willen hebben. De KAVBkring in dit gebied heeft al diverse initiatieven genomen
om ondernemers te helpen met het informeren van de
omgeving. Zo zijn in 2016 inwoners van het Friese Wyckel
uitgenodigd om te worden geïnformeerd. Ook nodigde de
Stichting Regionaal Onderzoek Lelie (ROL) stakeholders en
omwonenden uit om te vertellen welk onderzoek ROL uitvoert aan lelies. Ook de KAVB verzorgde hier een presentatie. Het informele karakter biedt telers de mogelijkheid om
in een ontspannen sfeer aan te geven hoe de lelieteelt over
en weer wordt beleefd. Uiteindelijk is het vooral de teler
zelf die in het informeren van zijn omgeving de belangrijkste rol speelt.
TULP PARADEPAARDJE FLEVOLAND
Met ruim 3.000 ha is Flevoland een van de grootste teeltgebieden van de tulp. Kleurrijkheid van de tulp en uitgestrektheid van het gebied vormen een prima combinatie
om in Flevoland allerlei activiteiten uit te voeren rondom
de tulp. Veel KAVB-leden in dit gebied zijn hierbij betrokken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Tulpenfestival, dat in
2016 startte bij de firma Van Meer, en waar veel collega’s
bij aanwezig waren. Daarnaast zijn er routes uitgezet langs
tulpenvelden voor auto en fiets en is er een grote sortimentstuin te bezoeken. Vooral in de landelijke media krijgen de activiteiten in Flevoland steeds meer aandacht. De
ondernemers in dit gebied zijn ook al aan het nadenken
over deelname aan Floriade 2022 in Almere.
SAMEN WERKEN AAN POSITIEF BEELD
Ook in 2016 heeft de KAVB geïnvesteerd in een campagne
om de bloembollensector op positieve wijze in de media
te laten komen. Vrijwel elke maand is aan de media een
persbericht met foto’s gestuurd van een activiteit in de sector die op dat moment plaatsvond. Op die manier wordt in
beeld gebracht waar de sector aan werkt en welke stappen er gezet worden op het vlak van verduurzaming. Ook
zijn twee korte filmpjes gemaakt voor het KAVB YouTube-kanaal. Het televisieprogramma Robs Grote Tuinverbouwing wijdde in oktober een aflevering aan het planten
van bloembollen en maakte hiervoor opnamen bij Kwekerij De Schüllhorn. Daarnaast zoekt de KAVB de samenwerking met nieuwe partners zoals Natuurmonumenten.
In 2016 resulteerde dat in een gezamenlijke plantactie
van sneeuwklokjes in Haarzuilens. De KAVB zoekt ook het
overleg met organisaties als Stichting Natuur & Milieu en

Greenpeace. Omdat er steeds meer vragen vanuit de retail
komen als het gaat om de productie van siergewassen, is
samen met LTO overleg gestart met onder meer het Centraal Bureau Levensmiddelen en een aantal grote supermarktketens. In Den Haag zoekt de KAVB de samenwerking met nagenoeg alle politieke partijen en voorziet hen
van de meest actuele informatie over de ontwikkelingen in
de bloembollensector.
BLOOTSTELLINGSONDERZOEK OMWONENDEN
GESTART
Voorjaar 2016 is het zogenoemde blootstellingsonderzoek omwonenden gestart. Dit onderzoek komt voort
uit de maatschappelijke onrust die is ontstaan naar aanleiding van het televisieprogramma Zembla. De uitvoering is in handen van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de KAVB maakt deel uit van de
klankbordgroep. Het RIVM meet in 2016 en 2017 in Noorden Zuid-Holland of er een sprake is van blootstelling aan
gewasbeschermingsmiddelen bij omwonenden van percelen bloembollen. In 2018 doet het RIVM verslag. Daarbij
zal het RIVM niet ingaan op de effecten op de gezondheid.
Alleen het bepalen van de blootstelling staat centraal. Na
de bloembollenteelt volgt nog twee jaar soortgelijk onderzoek in de fruitteelt. De KAVB vindt dit onderzoek belangrijk, omdat ondernemers en hun gezinnen ook omwonenden van bloembollenpercelen kunnen zijn. Door dit
onderzoek kan de sector goed inzicht krijgen in wat er werkelijk aan de hand is.
VOLOP PR IN HET NOORDELIJK ZANDGEBIED
De PR-commissie in de KAVB-kring Noordelijk Zandgebied grijpt menig kans aan om bloembollen in dit teeltgebied te promoten. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de
Facebookpagina BolleNieuws, waar regelmatig informatie staat over nieuwe ontwikkelingen in de bloembollensector. Maar er gebeurde meer. Zo werden in maart in
Warmenhuizen ouders met hun pasgeboren kind uitgenodigd voor een bol-op-potactie. En via banners konden
ondernemers passanten attenderen op snijtulpen die in
de winter volop verkrijgbaar zijn. Begin augustus deden
in ’t Zand de firma Burger en de firma Van den Berg mee
aan een open dag, waar veel belangstelling voor was.
Ondernemers die hun perceel inundeerden konden vanuit de kring een spandoek krijgen waarop staat uitgelegd
wat de reden is van het onder water zetten van bloembollenland. Met enige regelmaat besteedde de Schager
Courant aandacht aan allerlei initiatieven van de bloembollensector in dit gebied.

BRITSE INTERESSE IN INUNDATIE
In het vroege voorjaar van 2016 kwam de KAVB in contact
met de Royal Society for the Protection of Birds, de grootste natuurbeschermingsorganisatie ter wereld. Deze organisatie wilde graag meer weten over inundatie. Dit gaf de
KAVB de mogelijkheid om te laten zien hoe dit werkt en
welke positieve effecten dit heeft op vele soorten vogels.
Eind april kwam een delegatie op bezoek. Er is veel informatie uitgewisseld en er was oprechte verbazing over de
specifieke bollenvogels die in het voorjaar in de bollenvelden nestelen, zoals de gele kwikstaart en de patrijs. Het
bezoek heeft onder meer geleid tot een positieve publicatie in het Verenigd Koninkrijk.
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ONDERZOEK VOOR ZANTEDESCHIA
In 2015 stemden de leden van de KAVB-productgroep Zantedeschia al in met het voorstel van de productgroep Zantedeschia om een onderzoeksfonds voor dit gewas op te
richten. In 2016 is hieraan verder invulling gegeven en is het
eerste onderzoek gestart. Met de deelnemers is nagegaan
welke problemen bij de teelt van Zantedeschia optreden.
Uit deze inventarisatie kwam naar voren dat vooral verzoling
een lastig te doorgronden probleem is. Teeltadviesbureau
TTW heeft de opdracht gekregen om meer kennis over verzoling te vergaren. Ook is overleg gevoerd met FloraHolland
over onderzoek naar slijmstelen, omdat dit nog steeds leidt
tot veel uitval bij bloemist en consument.
NVWA EN EZ MAKEN KENNIS MET SECTOR
In oktober vond op initiatief van KAVB en Anthos een kennismakingsbezoek plaats met een delegatie van de NVWA
afdeling Fytosanitair en het Ministerie van Economische
Zaken. Na een introductie bij de BKD werden de bedrijven
Van Haaster Vijfhuizen en Royal Van Zanten bezocht. Tijdens het bezoek werd uitgelegd hoe teelt en handel werken en welke consequenties veranderingen in fytosanitair
beleid heeft voor het bedrijfsleven.

LEDEN FINANCIEREN ONDERZOEK LELIE EN HYACINT
Een substantieel deel van het areaal lelie en hyacint financiert onderzoek via de gewasfondsen. Beide fondsen
leveren een bijdrage aan het grote project Het Nieuwe
Verwerken en aan het project Bodem Resetten. Voor hyacint wordt onderzocht welke mogelijkheden een behandeling van Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT) kan hebben op met name trips in holbollen
en leverbaar. Bij lelie is onder meer ingezet op onderzoek
naar ecologische lelieteelt. De eerste resultaten van deze
proef op het proefveld van ROL laten interessante verschillen zien. Ook is eerder onderzoek opnieuw opgepakt
naar de inzet van een warmeluchtbehandeling als alternatief voor warmwaterbehandeling.
FONDS INNOVATIE TULP
Met 11.000 ha is de tulp veruit het meest geteelde bolgewas. Goed onderzoek blijft noodzakelijk om problemen
in de teelt en broeierij aan te pakken en de toekomst van
het gewas te waarborgen. Inmiddels hebben zich ruim
tweehonderd telers en broeiers bij FIT aangesloten. Zij
hebben direct invloed op de uit te voeren onderzoeken en zijn nauw betrokken bij de opzet en uitvoering
van projecten. In 2016 is een plan van aanpak opgesteld om de werkzaamheden van het fonds extra onder
de aandacht te brengen. Zo komt er een artikelenreeks
in BloembollenVisie en worden er exclusieve workshops
voor deelnemers georganiseerd. Het fonds participeert
in enkele grote gewasoverstijgende projecten, zoals Het
Nieuwe Verwerken en een nieuwe manier van grondontsmetting. Specifiek voor tulp vindt onderzoek plaats naar
de inzet van CATT tegen diverse mijten en naar de achtergronden van TVX.
BELEID STENGELAALTJES TULP GECONTINUEERD
Het afgelopen jaar heeft de KAVB verder geïnvesteerd in
een robuust stengelaaltjesbeleid. Doel hiervan is om het
aantal aantastingen terug te brengen en de financiële
gevolgen van een aantasting door stengelaaltje voor de
ondernemer te beperken. Zo zijn telers nu verplicht om
een grondmonster te laten nemen van het perceel waarop tulpen hebben gestaan, voordat ze plantgoed van tulpen kunnen verhandelen. Hoewel dit tot de nodige vragen vanuit de praktijk heeft geleid, heeft het bestuur van
de KAVB-productgroep Tulp dit jaar besloten om deze
maatregel te handhaven. Op verzoek van het de productgroep heeft de BKD een onderzoek uitgevoerd naar
het optimale tijdstip van bemonstering. De resultaten
gaven vooralsnog geen eenduidig beeld. Daarom werkt
de productgroep samen met de BKD aan de opzet van
een vervolgonderzoek in 2017. Voor tulp biedt de KAVB
in samenwerking met AgriVer een stengelaaltjesverzekering aan. Deze wordt ook in 2017 voortgezet nu de eerste
drie jaren naar tevredenheid van deelnemers en AgriVer
zijn verlopen.
KEURING NARCIS VS/CANADA NIET STRENGER
In 2017 is de keuring van narcissen voor export naar de VS
en Canada niet strenger dan in 2016. Dit is het resultaat van
de inzet van de KAVB-productgroep Narcis. Hierdoor kunnen partijen met maximaal 2% virus (lichte en zware beelden) worden geëxporteerd in 2017. De BKD gaat in 2017 in
opdracht van de NVWA na welke virussen in narcis voorkomen die zijn vermeld op de preshipment inspection-lijst.
Ook voor export naar China en Taiwan zet het bestuur van
de productgroep zich in. Daarbij is vooral de eis dat partijen getoetst moeten zijn op ArMV onderwerp van gesprek.
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NIEUWE OPZET INDELING
CULTIVARGROEPEN TULP
De KAVB is de internationale registratieautoriteit voor onder meer tulpen. Om enige orde aan te brengen in het omvangrijke sortiment tulpen, hanteert de KAVB
al meer dan honderd jaar een internationaal geaccepteerde groepsindeling. De
afgelopen decennia is er op het gebied
van tulpenveredeling zoveel gebeurd,
dat de KAVB nu is gestart met de discussie over een nieuwe opzet van de groepsindeling. Zo ontstaan er steeds meer cultivars die in meer dan een groep passen,
zoals dubbele gefranjerden en is in sommige groepen steeds minder duidelijk wat
de herkomst van de cultivars is, zoals in de
Darwintulphybriden. De KAVB heeft hierover inmiddels overleg gehad met het
Bulb Committee van de Britse zusterorganisatie Royal Horticultural Society (RHS),
die begin maart de Lentetuin in Breezand
bezocht. In een gezamenlijke bijeenkomst
gaven de leden van het Bulb Committee
aan dat een nieuwe opzet wenselijk is.
Inmiddels is binnen de subcommissie Tulp
van de Commissie voor Nomenclatuur en
de Bloemenkeuringen van de KAVB een
eerste aanzet gegeven voor deze discussie. De verwachting is dat het bloeitijdstip
een zwaarder accent zal krijgen in de nieuwe indeling.
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EDIBULB-BESTANDEN STEEDS MEER OP ORDE
Voor het digitale handelsverkeer in de bloembollensector
vormt Edibulb het bestand met coderingen waarin alle species- en cultivarnamen, aangevuld met andere kweekaanduidingen zoals gemengd, zijn opgenomen. In totaal bevat
het systeem 22.000 codes. Uiteraard is het van groot belang
dat dit bestand geen fouten bevat. De KAVB controleert
daarom continu de cultivarnamen en toegekende codes.
Eind 2016 was meer dan zeventig procent van alle codes
afgehandeld. Dit houdt in dat ze ofwel zijn geregistreerd bij
de KAVB ofwel dat de speciesnaam internationaal is erkend.
De KAVB let bij dit werk ook op cultivars die niet meer in cultuur zijn. Die informatie is relevant, omdat die cultivars niet
hoeven te worden opgenomen in het Ketenregister, omdat
daar geen handel meer in plaatsvindt.

HONDERDEN NIEUWE CULTIVARS GEREGISTREERD
In 2016 registreerde de KAVB bijna 450 nieuwe cultivars.
Tulp en lelie nemen daarbij samen ongeveer de helft voor
hun rekening. Afgelopen jaar zijn er naast deze beide bolgewassen ook relatief veel dahlia’s door de KAVB geregistreerd. Door de goede samenwerking met CNB, die elk
jaar een opplant organiseert van een groot aantal dahlia’s
uit het moderne handelssortiment, is het mogelijk om zonder veel extra inspanningen een substantiële hoeveelheid
nieuwe dahliacultivars te registreren. In 2016 is het aantal
geregistreerde fresia’s eveneens flink toegenomen. Zelfs uit
China kwamen nieuwe cultivars, die aan het systeem zijn
toegevoegd.
DRIE KRINGEN ZETTEN IN OP TVX, BOLCOATING EN
AALTJES
De drie Noord-Hollandse KAVB-kringen Noordelijk Zandgebied, Kennemerland en West-Friesland werken sinds
2014 samen binnen Greenport Noord-Holland Noord aan
een aantal specifieke bloembollenprojecten. Dit betreft
onder meer onderzoek aan TVX in tulp, waarbij de nadruk
ligt op de mogelijke verspreidingsroutes. Ook investeren
de kringen in een project waarbij narcissentelers nagaan
hoe stengelaaltjes in dit bolgewas op een goede manier
zijn aan te pakken. Een derde project dat steun krijgt vanuit
dit initiatief, is het onderzoek naar mogelijkheden van bolcoating. Het vervolg is het ontwikkelen van een machine
die bloembollen van een voldoende effectieve coating kan
voorzien. Nieuw is een onderzoek naar de toepassing van
chitine, een restproduct uit de garnalenpellerij. Ten slotte
begeleiden de drie kringen via Greenport Noord-Holland
Noord de groep telers die zich hebben verenigd in de coöperatie NLG Holland.
DATABASE SIERGEWASSEN: 7.500 FOTO’S
De door de KAVB beheerde database siergewassen krijgt
steeds meer kleur. Per maand voegen de taxonomen
van de KAVB zo’n honderd afbeeldingen van nieuw en
bestaand sortiment toe. Eind 2016 bevatte de database
7.500 afbeeldingen. Daarmee is van een derde van alle
gewassen, die inmiddels in de database zijn opgenomen,
een afbeelding te vinden. Behalve foto’s van nieuw geregistreerde cultivars voegt de KAVB ook foto’s toe van cultivars
die in het verleden zijn geregistreerd.
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SYSTEEMAANPAK ZANTEDESCHIA VAN START
Een kwart van alle telers van Zantedeschia is in 2016 gestart
met deelname aan de pilot Systeemaanpak Zantedeschia.
Gezamenlijk hebben zij ruim dertig partijen aangemeld. In
mei dit jaar besloten de leden van de KAVB-productgroep
Zantedeschia met dit project te starten. De essentie van de
systeemaanpak is dat telers hun partijen al vroegtijdig laten
toetsen op virussen. Tevens zorgen telers voor een adequate
virusbeheersing, een goed systeem van tracking en tracing
en telen zij de door hen geselecteerde partijen gescheiden
van andere partijen Zantedeschia. Deelname aan dit systeem brengt kosten voor bemonstering met zich mee. Daar
staat tegenover dat de telers al in een vroeg stadium weten
of hun partij geschikt is voor export naar een aantal derde
landen.
FUNDAMENTEELT ONDERZOEK OP LOSSE SCHROEVEN
In 2012 startte prof. dr.ir. Richard Immink aan Wageningen
Universiteit voor een periode van vijf jaar met fundamenteel onderzoek naar de vermeerdering van lelie en bloei-inductie van tulp. De helft van de benodigde financiële middelen kwam via de KAVB, die bij het 150-jarig bestaan van
het toenmalige ministerie van LNV hiervoor een flink bedrag
kreeg. Omdat dit project volgend jaar afloopt, is de KAVB
begin 2016 gestart met het nagaan van mogelijkheden
voor een vervolg. Ondanks de gezamenlijke inzet van organisaties en bedrijven in de bloembollensector is dit tot op
heden helaas niet gelukt. De KAVB beraadt zich op andere
mogelijkheden om de kennis te behouden en het onderzoek voort te zetten.
SAMENWERKING BKD EN NAKTUINBOUW
Eind 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de BKD
gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking tussen BKD
en de Naktuinbouw in Roelofarendsveen. Dit onderzoek is
in 2016 gestart. Hierbij zijn onder meer de besturen van de
KAVB-productgroepen betrokken, omdat er vanuit alle productgroepen een vertegenwoordiger zit in het Algemeen
Bestuur van de BKD. Eind december werd bekend dat een
fusie niet aan de orde is. De besturen van Naktuinbouw en
de Bloembollenkeuringsdienst hebben dit besloten na een
uitvoerige verkenning van de mogelijkheden en een op
basis daarvan uitgebracht advies van beide directies. Wel
zien beide besturen mogelijkheden voor samenwerking op
specifieke aspecten zoals onderzoek en automatisering.
REGELS KWALITEITSKEURING TER DISCUSSIE
De KAVB-productgroepen stemmen regelmatig de
inhoud af van de kwaliteitskeuring zoals de BKD die
uitvoert. De productgroepen zijn immers het formele

adviesorgaan van de BKD. Door zich wijzigende omstandigheden of veranderende inzichten kunnen aanpassingen nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is een in 2016
gevoerde discussie over de zogenoemde categorie “Geen
handel”. Dit betreft partijen die het bedrijf niet verlaten
en dus ook niet in de handel komen. Bij lelie gaat het bijvoorbeeld om kale schub, bij tulpen om partijen die de
teler gebruikt voor zijn eigen broeierij. Voor partijen die
in de categorie Geen handel vallen, geldt dat ze niet hoeven te worden gekeurd door de BKD. Het bestuur van
de KAVB-productgroep Tulp heeft aangegeven het niet
wenselijk te vinden dat dergelijke partijen niet worden
gekeurd, omdat ze risicovol kunnen zijn voor buurpercelen tulp die wel het bedrijf verlaten en daarmee aan
hogere eisen van de afnemer dienen te voldoen. Wordt
vervolgd.
KAVB ZET IN OP EENHEID IN NAAMGEVING
In juni en oktober heeft de KAVB de gelegenheid gekregen om bij het CPVO haar mening te geven over de
regels voor naamgeving van cultivars die zowel gebruikt
worden bij het Europees als het Nederlandse kwekersrecht. De KAVB houdt ook rekening met deze regels,
omdat veel cultivars na KAVB-registratie later aangemeld
worden voor kwekersrecht. Omdat eenheid van naamgeving van groot belang is voor de sector bereidde de
KAVB dit samen met Plantum en Naktuinbouw voor. De
regels zoals die nu gelden worden door het bedrijfsleven
vaak als zeer streng en onnavolgbaar ervaren. Regels kunnen elk voor zich redelijk lijken, maar het totaal aan regels
beperkt de mogelijkheden op naamgevingsgebied aanzienlijk. In de besprekingen is geprobeerd om een meer
liberale insteek te realiseren. Immers, wanneer een naam
niet geschikt lijkt te zijn, is dat toch het meest schadelijk
voor de veredelaar zelf. Eigen verantwoordelijkheid ligt
voor de hand. Ook is getracht om de regels dichter bij de
International Code of Nomenclature for Cultivated Plants
te brengen. Aan de werkgroep doet ook de internationale kwekersrechtorganisatie UPOV mee, die zelf ook bezig
is met een herziening van de regels voor naamgeving en
dan wereldwijd. Het CPVO vind dat de regels helder moeten zijn en willekeur en juridisch gesteggel voorkomen.
De discussies zijn intensief, de problemen vaak complex
en het zal nog een tijd duren voordat er nieuwe regels liggen die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn.
REGELS PSTVD DAHLIA VERSOEPELD
De gevolgen van een vondst van PSTVd in dahlia zijn
aanzienlijk minder ingrijpend dan tot voor kort. Dit is het
resultaat van overleg dat de KAVB-productgroep Dahlia
heeft gevoerd met de NVWA. Eerder dit jaar kondigde de
NVWA al een versoepeling aan, maar de inhoud daarvan
was nog niet duidelijk. Die duidelijkheid is er nu wel.
Als er op een bedrijf waar productie voor droogverkoop
en vermeerdering van dahlia PSTVd wordt aangetroffen,
hebben de maatregelen die worden genomen alleen
betrekking op de partij waarin PSTVd officieel is vastgelegd. De partij waarin PSTVd is aangetroffen mag alleen
nog worden gebruikt voor vermeerdering op het eigen
bedrijf in Nederland tot eindproduct, ofwel droge knol en
kleinverpakking. Ook mag de partij worden gebruikt voor
afzet als eindproduct (droge knol en kleinverpakking) en
afbroei of snijbloemenproductie op het eigen bedrijf in
Nederland. Telers mogen hun materiaal op PSTVd laten
toetsen. Wordt PSTVd aangetroffen, dan moet dit worden
gemeld aan de NVWA. KAVB en productgroep Dahlia zijn
zeer tevreden met dit resultaat.
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