Duurzaam en helder naar de toekomst
De visie en ambitie van Nefyto

Visie Voor een productieve en duurzame land-

Ambitie De bij Nefyto aangesloten bedrijven leveren oplossingen voor het

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.

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 Nefyto, de vier pijlers van haar ambitie.

Vernieuwend

Verhelderend
Verantwoord

Verbindend

Nefyto (Dutch Crop Protection Association) behartigt de belangen van in Nederland gevestigde bedrijven
die oplossingen ontwikkelen voor de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden in de land- en tuinbouw.

Vernieuwend
Wij willen een
voortrekker zijn in de
verdere ontwikkeling
van een voldoende
breed middelenpakket
voor de diversiteit van
gewassen in alle landen tuinbouwsystemen.

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.

Middelen

Onze focus ligt op
het ontwikkelen van
betere chemische
en biologische
middelen voor
toepassing in alle
landbouwsystemen.

Als het gaat om
de veiligheid van
producten spelen
wij in op de eisen
van wetenschap
en maatschappij of
lopen daarin voorop.

Wij blijven inzetten op de ontwikkeling van
middelen en technologieën die veilig zijn voor
mens, dier en milieu. Waarbij veiligheid wordt
beoordeeld op een wetenschappelijke basis.

Wij spelen in
op de eisen en
verwachtingen
van retail en
consument ten
aanzien van
duurzaamheid.

Wij leveren kennis,
producten en
technologieën voor
weerbare planten
en een gezonde
bodem.

Teeltsysteem

Wij zijn
aanjager
van nieuwe
technieken in
de precisielandbouw.

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.

Gezond gewas

Wij leveren kennis over
ziekten, plagen en
onkruiden. Zodat telers
op het juiste moment de
juiste middelen kunnen
inzetten en het ontstaan
van resistentie wordt
voorkomen.

Gewasbeschermingsmiddelen horen
op het gewas. Daarom stimuleren wij
iedereen die onze producten toepast om
verantwoord om te gaan met water en
waterbronnen, bodemgezondheid,
luchtkwaliteit en biodiversiteit.
Met voorlichting en advies
ondersteunen wij hen hierin.

Wij streven naar een optimaal resultaat met
een minimaal gebruik van gewasbeschermings
middelen. Daarmee sluiten we aan bij het
maatschappelijke gewenste ‘meer
opbrengst met minder milieubelasting’.

Wij zijn een drijvende
kracht om technologie
te ontwikkelen en te
implementeren waarmee
milieubelasting wordt
voorkomen of
geminimaliseerd.

Productbegeleiding

Wij maken het tracking &
tracing systeem voor onze
producten sluitend, zodat
deze door de hele keten heen
gevolgd kunnen worden. Ook
de distributie en de uitwisseling
van productinformatie worden
hierdoor efficiënter.

Wij stellen essentiële
en actuele product- en
veiligheidsinformatie
beschikbaar, voor
veilige opslag,
transport en gebruik
van onze producten.

Verbindend
Wij betrekken alle
partijen bij de
ontwikkelingen in
onze bedrijfstak,
onder meer via
werkbezoeken en
issuemeetings.

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.

Wij communiceren met de
samenleving over de noodzaak
om gewassen gezond te houden
en wij beantwoorden vragen over
gewasbescherming.

Stakeholders

Kleine teelten nemen een belangrijke
plaats in. Wij erkennen het belang van
deze teelten en hun behoefte aan
voldoende oplossingen voor het gezond
houden van gewassen. Daarom werken
wij mee aan oplossingen. Dat
geldt ook voor het gebruik van
middelen in de publieke ruimte
en voor particulier gebruik.

Wij voelen ons sterk betrokken bij
de land- en tuinbouw, zowel bij de
voedselproductie als de sierteelt.
Ook zien we de belangrijke plaats
die de sector inneemt in de samenleving en de uitdagingen waar de
ondernemers voor staan.

Samenleving

Wij streven er naar erkend te
worden als een bedrijfstak die
op een maatschappelijk
verantwoorde wijze bijdraagt
aan een duurzame
voedselproductie, met behoud van
schoon water, een gezonde bodem,
zuivere lucht en biodiversiteit.

Verhelderend
Wetenschappelijke
kennis en feiten zijn
voor ons het
uitgangspunt. Tegelijk
beseffen we dat
gewasbeschermingsmiddelen emoties
oproepen. Daar hebben we begrip voor en
we nemen dit serieus.

Wij hebben oog voor wat er in de wereld leeft en reageren adequaat op
berichten vanuit 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.

Kennis

Wij geven een duidelijk en
onderbouwd antwoord op vragen
en wensen vanuit de keten, de
overheid en maatschappelijke
organisaties.

Wij stellen onze
wetenschappelijke
inzichten beschikbaar
om bij te dragen
aan kennis rond
gewasbescherming.

Wij vergroten onze
transparantie ten aanzien
van de afzet van onze
bedrijfstak. Dit doen wij
door meer inzicht te geven
in de trends in het gebruik
van onze middelen.

Transparantie
Wij nemen onbegrip
en onduidelijkheid
over de effecten
van onze middelen
weg door online een
wetenschappelijke
fact-checker aan te
bieden.

Onze toelatingsstudies bevatten
concurrentiegevoelige
informatie. Daarom worden deze
in samengevatte vorm door EFSA
en Ctgb gepubliceerd. Bij Nefyto
aangesloten bedrijven bieden de
mogelijkheid om toelatingsstudies
in te zien in reading rooms.

Nefyto in beweging
Dialoog als startpunt
Gewasbescherming is regelmatig onderwerp van het publiek en politiek debat. Dat leidt
tot maatschappelijke discussie. Naar aanleiding hiervan is Nefyto de dialoog aangegaan
met haar stakeholders. Dit is gedaan in vier sessies met achtereenvolgens ketenpartijen,
wetenschap, media en maatschappelijke organisaties. In deze dialoogsessies is van
gedachten gewisseld over de richting die de gewasbescherming op moet en hebben
stakeholders verteld wat zij van de gewasbeschermingsbedrijven verwachten.
Voor Nefyto waren dit inspirerende bijeenkomsten, die ons hebben geholpen de hier
gepresenteerde visie en ambitie te formuleren.

Duurzaam en helder naar de toekomst
De visie en ambitie geven richting aan de beweging die Nefyto en de aangesloten
bedrijven al hadden ingezet, maar die nu scherper en duidelijker is geformuleerd.
Een ambitie is nooit een eindstation. Bovendien zullen zich ongetwijfeld nieuwe
ontwikkelingen aandienen die actie vereisen. Zo zullen technologische innovaties
en wetenschappelijke ontwikkelingen blijven komen en om een inpassing vragen,
waarmee weer een stap naar verdere verduurzaming kan worden gemaakt.
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Dit is een uitdaging die Nefyto en de aangesloten bedrijven graag aangaan, in
een open samenwerking met stakeholders en andere partijen.
Duurzaam en helder naar de toekomst. Wij nodigen u uit om ons
hierop te blijven aanspreken.

