de voorzitter

Genoeg gespreksstof in aardappelland
Interpom, de hoogmis voor de ganse aardappelwereld in Vlaanderen en ver daarbuiten vindt dit jaar opnieuw plaats. Een ideaal moment om eens stil te staan bij de ongelooflijke evolutie die de aardappelteelt
en -verwerking doormaakte. We stellen vast dat de sector een ongelooflijke boom kende de voorbije jaren
en nog lijkt het einde niet in zicht, want verschillende aardappelverwerkende bedrijven breidden hun capaciteit fors uit de voorbije maanden. Dat ze daarvoor (opnieuw) extra aardappelen nodig zullen hebben
is zo klaar als pompwater. Waar al die aardappelen vandaan zullen komen is voor ons nu minder duidelijk
dan pakweg vijf jaar geleden. Toentertijd kwamen die gewoon bijna allemaal van bij ons! We stellen ook
nu nog vast dat de technische kennis bij onze professionele aardappeltelers dag na dag blijft groeien. De
telers geven ook steeds aan dat ze blijven investeren in innovatieve technieken en kennisopbouw. Niet alleen in mechanisatie, maar - en zeker - ook in opleiding en kennisuitwisseling. De steeds groter wordende
ABS-aardappelstudieclub is daar met zijn toenemend aantal aanwezigen op de vergaderingen het mooiste voorbeeld van. Want
waar elders kan je het snelst en meest up-to-date informatie krijgen en delen met collega’s?
Hét gespreksonderwerp op de laatste vergadering was uiteraard het op til zijnde nieuwe MAP7. Na de gelekte “werktekst MAP7”,
die voor alle duidelijkheid niet meer op tafel ligt in Brussel, stond gans de sector op stelten. Het idee voor een teeltverbod voor late
aardappelen in die gebieden waar de waterkwaliteit ontoereikend is, dat was er los over. Het zette wel mee de discussies rond MAP7
meteen op scherp. Aardappeltelers weten dat aardappelen telen niet altijd over rozen gaat. De teelt wordt door de veranderende
neerslagpatronen steeds meer met uitdagingen geconfronteerd in verband met waterbeschikbaarheid. Je kan met alle goede wil
van de wereld proberen daarop in te spelen. Je kan je teelt door juist en gefractioneerd te bemesten tot een optimale opbrengst
proberen te brengen, toch zal je nooit de laatste kilogram opgebrachte stikstof precies kunnen doseren en laten opnemen. Het zorgt
vaak voor iets hogere nitraatresiduwaarden, met een mogelijke impact op de waterkwaliteit, de parameter voor Europa om zich
in het kader van het te voeren mestbeleid strikter of soepeler op te stellen. Er ligt voor het ABS dan ook een grote, maar minstens
gedeelde, verantwoordelijkheid over de waterkwaliteit bij de afnemers van onze teelt. De verwerkende industrie en de groothandel
voor de versmarkt willen bepaalde volumes én constante kalibers en kwaliteit onder strikte voorwaarden geleverd zien worden.
Daar hangt een prijs aan vast onder de vorm van een vaak hoger nitraatresidu in de bodem en hogere nitraatwaarden in oppervlakte- en grondwater. Die prijs wordt tot vandaag afgewenteld op de rug van de teler, die alle lasten vanwege de wetgevende en
controlerende overheid op zijn dak krijgt. In de lopende gesprekken over MAP7 hebben we vanuit het ABS gewezen op de gedeelde
verantwoordelijkheid en we verwachten dan ook dat bij het uitwerken van nieuwe regels de handschoen ook daadwerkelijk opgenomen wordt door de afnemers. De communicatie en teeltbegeleiding vanuit de afnemerszijde kan en moet verbeteren, in functie
van een betere waterkwaliteit.
ls de situatie niet verbeterd op korte termijn, dan dreigt een leegloop van telers die het gehad hebben met altijd maar opnieuw te
moeten opdraaien voor de lasten van de sector, terwijl de lusten zeer geconcentreerd zitten bij de enkele grote spelers aan verwerkerszijde. De koek delen op het vlak van rendement is al langer een vraag bij de contractbesprekingen. Oppervlakte- en grondwater nitraatarm krijgen en houden in de teeltregio is een nieuwe expliciet uitgesproken vraag, in ieders belang. We rekenen op veel
gezond boerenverstand in deze!
Voor het nieuwe teeltseizoen lijkt het voor ons alvast ook nodig om de contractprijzen af te stemmen op de reële teeltkosten. Dat
betekent dat de contractprijzen naar boven bijgesteld zullen moeten worden om een duurzame groei in de sector te verzekeren,
zowel langs telers- als verwerkingszijde.
De verschillende schakels in de sector hebben elkaar meer dan ooit nodig. Wij om een rendabele teelt ten volle tot zijn recht te laten
komen, de verwerkers om hun uitgebreide installaties zo efficiënt mogelijk te laten draaien.
Daar willen we gerust ons steentje toe bijdragen. Kom er over babbelen op de ABS-stand op Interpom. We wijzen u de weg naar
de toekomst in aardappelland.
Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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