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Agenda 

• Visie en ambitie Nefyto 

• Politiek 

• Agrifood 

• Innovatie 

gewasbeschermingsmiddelen 

• Wat kunt U doen?  

 





• Wij ontwikkelen nieuwe middelen 

• Wij dragen bij aan de ontwikkeling van teeltsystemen 

• We werken aan oplossingen die: 

– Aansluiten bij verwachtingen van de samenleving 

– Bijdragen aan een duurzamere en productieve land en 

tuinbouw 

• Precisielandbouw is belangrijke route voor verduurzaming 

 



• Wij willen dat onze producten zorgvuldig en verantwoord 

worden gebruikt 

– Ongewenste emissies naar milieu voorkomen 

– Residuen zo laag als mogelijk binnen de normen 

• Veiligheid van toepassers, omstanders en omwonenden 

moet zijn gegarandeerd. 

• Product Stewardship is onze leidraad 

 



• Wij zijn een schakel in de agrarische keten van agrarisch 

ondernemer tot consument 

• Wij willen een actieve, vertrouwde en zichtbare partner zijn 

in het overleg 

• Wij nemen deel aan de dialoog met politici, beleidsmakers, 

maatschappelijke organisaties, wetenschappers en burgers 

 



• Wij hebben oog voor wat er leeft en reageren adequaat 

op berichten uit samenleving, politiek en media 

• In een open communicatie vertellen wij een 

eerlijk verhaal over gewasbescherming 

• Wij communiceren via een breed scala aan 

media en via persoonlijk contact 

• Wij communiceren 

pro-actief en begrijpelijk  

 















        FOOD         FOOD 
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The food paradox 
At global level 



        FOOD         FOOD The food paradox 
In developed countries 

 

Food crisis and food industrialization without pedagogy 

led consumers to be anxious about food coming 

from “modern agriculture”. 

Solving the food paradox is essential as feeding 9 B people in 2050 will 

require increasing food production by, at least, 70%. 

HOWEVER ! 

----------------------------------------------------------------- 



Innovation is essential to face these challenges.  

Farmland availability 

Food and energy demand 

Food losses and wastes 

Life expectancy 

Changes in dietary habits 

Household consumption 

expenditures 

Greenhouse gas emissions 

Yield losses  

Food security. 

Mega-Trends in Agriculture         FOOD 



        FOOD         FOOD Why innovation is essential for 

agriculture ? 

Change in paradigm: “from surpluses and stable prices to scarcity and volatile 

prices …” 

Innovation is essential for creating a competitive, productive and 

sustainable agriculture in Europe. 



        FOOD         FOOD 
Conclusion 
 

Facing the global challenges requires: 

 

To increase the food production to ensure global food security. 

 

To decrease food wastages.  

 

To foster innovation to achieve these goals in a sustainable manner. 

 

To acknowledge that PPPs are and will remain part of the solution. 

 

To implement a regulatory frame that helps farmers to be competitive 

while ensuring the highest standards for consumers. 

 

To restore consumer confidence in food and food production. 
 



 





Laag-risico 
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More and more in new applications 
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Groene middelen 

• Biologisch en chemisch gaan steeds meer hand in hand 

• Biologische gewasbescherming is onderdeel van de 

strategische benadering van veel bedrijven 

• Steeds meer samenwerking tussen producenten van 

conventionele en biologische middelen 



Laag-risico middelen 

• Realistisch zijn over ontwikkeling 

– Tijdslijn 5-10 jaar per middel 

– Inschatting volume 2-3%         10% 

• Focus op minder risico: moet leiden tot verlicht regime 

• Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen 

• Toepassing vraagt extra kennis en invulling IPM-schema’s 



 



Extreem weer 

 





IPM en zorgvuldig gebruik 



Successen op gebied van emissiereductie 

• Erfemissiescan  

– Akkerbouw, bloembollenteelt, fruitteelt 

– Emissiereductieplannen 

• Toolbox 

 

Wie heeft erfemissiescan nog niet gemaak?? 

 

• Project “Perceelsemissie in de hand” 

 

 



Eindbeeld voor 2030 

• Sterke vitale sector 

• Maatschappelijke steun voor product en productiewijze 

• Veilig, duurzaam geteeld voedsel 

• Gezond gewas geteeld volgens IPM principes en met alle 

mogelijke precisietoepassingen 

• Stabiel pakket gewasbeschermingsmiddelen (met “groene” 

accenten) dat aan maatschappelijke eisen voldoet 



Onze gezamenlijke uitdaging 

• Verlagen van emissies  

• Principes IPM altijd toepassen 

• Verstandig omgaan met bestaande middelen – in alle 

opzichten, voor behoud van een breed middelenpakket 

• Ontwikkelen groene/natuurlijke/duurzame middelen 

• Sector: vertel het verhaal…. 

• Kom er voor uit dat gewasbescherming NODIG is 

 

Minder nadruk op middel  meer op systeem 

 

 




