Duurzaam en helder
naar de toekomst

CropLife NL behartigt
belangen van bedrijven die
chemische & biologische
gewasbeschermingsmiddelen
ontwikkelen voor de
Nederlandse markt.

Visie

Ambitie

Voor een productieve en duurzame
land- en tuinbouw is geïntegreerde
gewasbescherming een belangrijke
voorwaarde. Deze land- en tuinbouw
is economisch rendabel, zorgt voor
voldoende beschikbaarheid van
gezond voedsel, belast het milieu zo
min mogelijk, geeft ruimte aan natuur
en bevordert daarmee de biodiversiteit.

De bij CropLife NL aangesloten bedrijven leveren oplossingen
voor het gezond houden van gewassen in alle land- en
tuinbouwsystemen, van biologisch tot geïntegreerd. Deze
oplossingen omvatten een combinatie van producten,
technologie en kennis. Door een continue verbetering hiervan
en een verantwoorde toepassing kan de agrarische sector
verder verduurzamen. De bijdrage van de gewasbeschermingsbedrijven aan verduurzaming wordt door de samenleving erkend
en gewaardeerd, evenals hun openheid en betrokkenheid.

Vier pijlers
Voor het realiseren van haar ambitie zijn dit de
sleutelbegrippen voor CropLife NL, de vier pijlers
van haar ambitie.

Vernieuwend

Verantwoord

Verbindend

Verhelderend

Vernieuwend
Wij zijn een innoverende bedrijfstak. We
richten ons op de ontwikkeling van nieuwe
middelen en zorgen ervoor dat reeds toegelaten
middelen blijven voldoen aan de nieuwste eisen.
Vernieuwing betreft ook het teeltsysteem als
geheel. Er is behoefte aan betere oplossingen
die aansluiten bij de verwachtingen van de
samenleving en die bijdragen aan een duurzamere
en productieve land- en tuinbouw. Ook het slim
toepassen van middelen in de precisielandbouw
draagt bij aan verduurzaming, doordat met een
gerichte aanpak meer opbrengst wordt gehaald
met minder milieubelasting en middelengebruik.

Ontwikkeling van groene
gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten.

Middelen
Voortschreidend
wetenschappelijk
inzicht leidend voor
veilige toepassing.

Nieuwe stoffen en
formuleringen voor een
voldoende breed en
effectief middelenpakket.

Precisielandbouw.

Aansluiten bij wensen
maatschappij,
consument en retail.

Teeltsystemen

Oplossingen voor weerbare planten
en een gezonde bodem.

Verantwoord
Gewasbeschermingsmiddelen ondergaan een uitgebreide toelatingsprocedure, met strenge eisen ten
aanzien van veiligheid. Wij willen dat onze producten zorgvuldig en verantwoord worden gebruikt,
zodat er geen ongewenste emissie naar het milieu plaatsvindt en residuen op voedingsproducten
binnen de gestelde normen blijven. Ook de veiligheid van de toepasser, omstanders en omwonenden
moet zijn gegarandeerd. Wij nemen onze verantwoordelijkheid hierin serieus. Onze Product Stewardship
Gedragscode is daarbij de leidraad. Deze schrijft voor dat we er actief op toezien dat er verantwoord
wordt omgegaan met onze producten, door de hele keten heen.

Leveren van kennis over ziekten, plagen en
onkruiden voor goed gebruik en voorkomen van
resistentie.

Gezonde gewassen

Optimale inzet van oplossingen ‘meer opbrengst
met minder milieubelasting’.

Voorlichting & advies om
verantwoord om te gaan
met water en waterbronnen,
bodemgezondheid,
luchtkwaliteit en biodiversiteit.

Actuele
producten veiligheidsinformatie.

Productbegeleiding
Technologie
ter voorkoming
en verlaging
milieubelasting.

Tracking & tracing van
gewasbeschermingsmiddelen.

Verbindend
We zijn ons ervan bewust dat wij een schakel
zijn in de plantaardige keten die begint bij
de agrarisch ondernemer en eindigt bij de
consument. In die keten willen wij een actieve,
vertrouwde en zichtbare partner zijn voor overleg,
zo ook in de dialoog met politici, beleidsmakers,
NGO’s, wetenschappers en burgers.

Meewerken aan oplossingen voor kleine teelten
en oplossingen voor buiten de landbouw voor
particulier en professional.

Luisteren naar zorgen in de samenleving
en gaan het gesprek aan.

Stakeholders

Samenleving

Tonen ontwikkelingen
in bedrijfstak,
bijvoorbeeld via
werkbezoeken en
issuemeetings.

Sterk betrokken en in
gesprek met de land- en
tuinbouw, zowel over
voedselproductie als
sierteelt.

Nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
voor een duurzame voedselproductie, met
behoud van schoon water, een gezonde bodem,
zuivere lucht en biodiversiteit.

Verhelderend
Wij hebben oog voor wat er in de wereld leeft en reageren adequaat op berichten vanuit de
samenleving, politiek en media. In een open communicatie vertellen wij een eerlijk verhaal over
gewasbescherming. Dit doen wij via eigen publicaties, publieke media, vakmedia, social media en in
discussies. Ook staan we open voor persoonlijk contact met iedereen die met ons in gesprek wil. We
communiceren proactief en begrijpelijk.

Wetenschap en feiten zijn leidend, wij luisteren
naar vragen en gevoelens in de samenleving en
beantwoorden deze vragen.

Kennis

Delen van
wetenschappelijke
inzichten en kennis.

CropLife NL
E-mail: croplife@croplife.nl
Telefoon: 070 - 7503151

Duidelijke en goed
onderbouwde
argumenten.

Digitale
gebruiksvoorschriften,
zodat deze makkelijk
toegankelijk zijn.

Onze bedrijven
bieden de
mogelijkheid om
toelatingsstudies in te
zien in reading rooms.

Transparantie

Transparantie over de afzet van
oplossingen van onze bedrijfstak, o.a.
trends in afzet van middelen.

