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: Productie en distributie van gewasbeschermingsmiddelen tijdens de Covid-19-uitbraak

Geachte mevrouw Schouten,
Uiteraard hebben de gevolgen van de Covid-19-uitbraak ons aller aandacht. Nefyto - de
brancheorganisatie voor bedrijven die chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen
ontwikkelen voor de Nederlandse markt - vraagt in verband hiermee uw aandacht voor het
volgende.
Nefyto stelt vast dat op de lijst van cruciale beroepsgroepen, bedoeld om de samenleving draaiende
te houden tijdens de COVID-19-uitbraak ook de voedselketen staat vermeld, waaronder het
aanleveren van producten bij boeren en tuinders. Omdat het zaai- en plantseizoen in de land- en
tuinbouw aanstaande is en de bescherming van gewassen tegen ziekten, plagen en onkruiden vitaal
is, is op dit moment ook de goede bevoorrading van gewasbeschermingsmiddelen aan
distributiebedrijven en vervolgens aan agrarisch ondernemers essentieel.
Niet is uit te sluiten dat Nederland of Europa de komende periode beperkingen gaat stellen aan het
vervoer van goederen. Met het oog op de continuering van de voedselvoorziening is het daarbij
noodzakelijk dat de productie, het vervoer en de distributie van gewasbeschermingsmiddelen bij
zo’n beperking worden uitgezonderd.
Gewasbeschermingsmiddelen die telers in Nederland gebruiken, worden bijna allemaal in andere
landen in Europa of buiten Europa geproduceerd. Voor de eerste helft van het seizoen zijn vrijwel
alle producten waarvan de producent verwacht dat deze in Nederland worden gebruikt, reeds in
Nederland centraal of regionaal beschikbaar. Voor de tweede helft van het seizoen zullen nog
aanvullende gewasbeschermingsmiddelen geproduceerd en naar Nederland getransporteerd en
vervolgens gedistribueerd moeten worden. Een ongehinderde doorgang van deze producten is
belangrijk.
Ook willen we specifiek wijzen op biologische gewasbeschermingsmiddelen. Bij deze producten is
de termijn tussen productie en levering kort(er), gelet op de aard van de producten.
Europese en nationale voedselzekerheid is van groot belang, zeker in tijden waarin de
internationale toeleveringsketens onder druk staan. Effectieve gewasbescherming is in die
toelevering essentieel om oogstverliezen te beperken, om schimmels die schadelijke toxines
produceren in te dammen en bij het tegengaan van voedselverspilling op de boerenbedrijven.

De bedrijven die zich in binnen Nefyto en ECPA hebben verenigd doen er alles aan om de
continuïteit van gewasbescherming het komende teeltseizoen te waarborgen en vragen daarbij uw
steun om zowel nationaal als Europees er voor te zorgen dat boeren en tuinders geen hinder
ondervinden van beperkingen ten aanzien van productie, vervoer en distributie van
gewasbeschermingsmiddelen en in deze onzekere tijden voldoende en veilig voedsel kunnen
blijven produceren.
Uiteraard zijn we beschikbaar voor nader overleg.
Met vriendelijke groet,

Maritza van Assen
Directeur Nefyto

Cc: J. Baecke, LTO en A. van der Weijde, Agrodis
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