Besluitenoverzicht sectorcommissie Bomen 17 mei 2011
Inleiding
Op 17 mei jl. vergaderde de sectorcommissie Bomen van het Productschap Tuinbouw (PT). In dit
overzicht staan de voornaamste besluiten.
Waarnemen en waarschuwen in de boom- en vaste plantenteelt
Om gewasbeschermingsmiddelen effectief toe te kunnen passen is het noodzakelijk dat boom- en
vaste plantenkwekers kennis hebben van plaagorganismen en hun ontwikkeling. Hiervoor is actuele
achtergrondinformatie essentieel. Deze informatie wordt ontwikkeld en op een eenvoudige en
deskundige manier toegankelijk gemaakt voor de ondernemers in de boomkwekerijsector via de
website www.gezondeboomteelt.nl. Hierdoor wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
verminderd en de belasting van het milieu verder terug gedrongen.
De sectorcommissie ging akkoord met een bijdrage van het PT van 25.000 euro op de totale kosten
van 49.500 euro in 2011.
Duurzaam telen omdat het loont
Er valt nog veel winst te behalen op het gebied van duurzaam telen. Daarom is voorgesteld het door
het ministerie van EL&I gefinancierde praktijknetwerk Telen met Toekomst in stand te houden. Naast
de nieuwste inzichten uit het gewasbescherming- en bemestingonderzoek, is er veel input van
ondernemers zelf. In 2011 wordt onder andere kennis ingebracht over duurzaam telen op demodagen
en kwekersbijeenkomsten, kennis verspreid via internet, per e-mail via de intermediairs en op
kennisbijeenkomsten. Ook worden de milieueffectkaarten (MEK) geactualiseerd, gedrukt en verspreid.
De sectorcommissie ging akkoord met een bijdrage van het PT van 16.785 euro in 2011.
AgriConnect
De Stichting AgriConnect heeft als doel het organiseren en faciliteren van ondernemersnetwerken in
de land- en tuinbouw. Via het digitale platform wordt de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen
ondernemers met advies- en ketenpartijen, onderzoek en onderwijs, ondersteund en worden
webfaciliteiten aan ondernemers aangeboden.
Lopende initiatieven in de boomkwekerij, zoals Groenweb en gezondeboomteelt.nl, kunnen elkaar
versterken. De sectorcommissie adviseert om voor zowel bestaande als nieuwe initiatieven de
aansluiting met AgriConnect te onderzoeken.
Verbetering waterkwaliteit
De emissies van chemische gewasbeschermingsmiddelen uit de boomkwekerij naar grond- en
oppervlaktewater moeten worden verminderd. Het lopende project met 5 deelprojecten heeft goede
resultaten behaald waar veel draagvlak voor is. De resultaten moeten zo breed mogelijk worden
gecommuniceerd. Dat is onder andere gebeurd via sms, een artikelenbundel via de website van ZLTO
en een monitoring in 2011. De sectorcommissie ging akkoord met een extra bijdrage van het PT van
11.508 euro in 2011 op de totale kosten van 31.683 euro. ZLTO neemt het restant (= 20.175 euro)
voor haar rekening.
Greenportatlas
De Greenportatlas moet zorgen voor standaardisatie en acceptatie van beschikbare informatie over de
Nederlandse tuinbouwcluster. De atlas bundelt gegevens over de ruimtelijke en economische situatie,
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie, de internationale concurrentiekracht en
(inter)nationale positie. De Greenportatlas wordt online beschikbaar gesteld voor beleidsmakers
binnen overheid en bedrijfsleven, bestuurders en PR-medewerkers en is een belangrijk instrument bij
de verdere ontwikkeling en positionering van de Nederlandse tuinbouwcluster. De sectorcommissie
ging akkoord met een bijdrage van 14.123 euro in 2011 op de totale projectkosten van 141.236 euro.
Medefinanciers zijn het Rijk, provincies, gemeenten en andere sectoren. Overheden kunnen ook
medewerking verlenen aan het beschikbaar stellen van informatie over ruimtelijke ordening.
Bufferzones Bacterievuur
Vanuit de bufferzones kunnen waardplanten van bacterievuur verhandeld worden naar beschermde
gebieden binnen Europa en naar derde landen. Circa 330 boomkwekers doen mee aan de Regeling
Bufferzones Bacterievuur. De bufferzones moeten in stand gehouden worden om de
bacterievuurwaardplanten te kunnen verhandelen en de ziektedruk door bacterievuur in de
bufferzones te verlagen.

Binnen de boomkwekerijsector is veel draagvlak voor collectieve financiering van deze activiteit.
De sectorcommissie ging akkoord met een bijdrage van het PT van 120.521 euro op de totale
projectkosten van 315.289 euro in 2011.
Technisch onderzoek
De sectorcommissie honoreerde zes budgetaanvragen voor technisch onderzoek. Dit gebeurde op
positief advies van de Commissie Onderzoek Boomkwekerijsector (COB). Het gaat om de volgende
onderzoeken:
Netwerk MA-verpakkingen bloembollen en vaste planten (projectnummer 14380, bijdrage PT 24.000
euro in 2011 – 2013)
Zoeken naar oplossingen voor problemen op verpakkingmachines.
Invloed elektromagnetische velden (projectnummer 14394, bijdrage PT 50.000 euro, waarvan 23.500
euro in 2011 en 26.500 in 2012 met een go/no go eind 2011)
Bepalen of elektromagnetische velden schade veroorzaken bij bomen.
Voortijdige bladval Golden Delicious (projectnummer 14396, bijdrage PT 21.990 in 2011 – 2012)
Tackelen van het probleem van voortijdige bladval in Golden Delicious mutanten in de
vruchtboomkwekerij.
Aanvulling beheersing meikeverengerling (projectnummer 13931.02, bijdrage PT 3000 euro in 2011 –
2013)
Vergoeding voor kwekers in de begeleidingscommissie van het lopende project.
Kopstekers in Tilia (projectnummer14398, bijdrage PT 89.800 euro in 2011 – 2013)
Ontwikkeling van een effectieve bestrijdingsstrategie van kopstekers bij Tilia.
Detectietoets vruchtboomkanker enthout (projectnummer 14399, bijdrage PT 17.800 euro in 2011)
Geschikt maken van de ontwikkelde detectiemethode om de schimmel die vruchtboomkanker
veroorzaakt in plantmateriaal voor enthout, zodat de mate van besmetting van een partij geschat kan
worden.
Volgende vergadering en meer informatie
De volgende vergadering van de sectorcommissie Bomen staat gepland op dinsdag 25 oktober 2011.
De vergadering is openbaar. Meer informatie over het PT en de sectorcommissie vindt u op
www.tuinbouw.nl. Bellen of mailen kan ook: telefoonnummer 079 - 34 70 651 of
g.pinxterhuis@tuinbouw.nl.

