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Fruitsector blijft zorgenkind
De Vlaamse (hard)fruitsector blijft een sector onder druk. De sterk gespecialiseerde bedrijven, die in veel
gevallen van origine gemengde appel-, kersen- en peerbedrijven waren zijn de laatste jaren vaak geherstructureerd en uitgebouwd tot steeds grotere peerbedrijven. Deze specialisatie heeft menig fruittelers
ook geen windeieren gelegd, maar vraagt natuurlijk ook een beleid dat hen de mogelijkheid biedt om hun
product aan de man te brengen op de plaatsen waar de peren gewild zijn. Een ander belangrijk element
is het evenwicht vinden tussen vraag en aanbod in volatiele markten, net als in andere primaire sectoren.
Vooral daar wringt vandaag het schoentje. De Europese politiek ten aanzien van Rusland en omgekeerd
speelt hen vandaag parten. Het Russisch embargo tegen Europese agro-voedingsproducten, dat in augustus zijn vijfde verjaardag viert, treft in het bijzonder de fruitsector. Het voorbije decennium ondersteunde
Europa bijzonder hard de ontwikkeling van de Oost-Europese fruitteelt, met het oog op het rechtstreeks
bevoorraden van de Russische markt. Deze werd vijf jaar geleden verboden terrein en dat zorgt voor een stroom aan Poolse appelen richting West-Europa, waardoor onze appelen uit de markt gedrukt worden. De Poolse appelen zijn namelijk veel goedkoper
te produceren en mede door het groot volume een goedkope grondstof geworden voor de sap- en moesproducenten en gewild in
minder selectieve versmarkten.
De perensector zit in hetzelfde schuitje door het wegvallen van de Russische markt en het gebrek aan volwaardige alternatieven op
verre afzetmarkten, alle inspanningen ten spijt. Maar ondanks het overaanbod is er nog steeds een bepaalde groep telers die verder
willen uitbreiden, misschien tegen beter weten in. Al zeggen sommigen dat je best investeert in tijden van crisis…
Eén ding is duidelijk: het Russisch embargo veroorzaakt veel miserie en zolang Europa zelf geen water in de wijn doet tegenover
Rusland, zullen de Russen ook het embargo tegen onze producten niet stopzetten. Misschien kunnen de nieuwe Europese Commissie en Raadsvoorzitter een uitweg vinden die ervoor kan zorgen dat er opnieuw met hen gehandeld kan worden. Dat is echt een
kwestie die moet uitgeklaard worden want er zijn nog andere problemen op komst, met name de Brexit. Het bemoeilijken van de
afzet over het kanaal zal ongetwijfeld een bijkomende druk op de marktprijzen met zich meebrengen.
In die omstandigheden is een goede organisatie van de afzet, via productenorganisaties of via gegroepeerde verkoop via de handel
onontbeerlijk. De grootte van de gevestigde waarden onder de PO’s zou een voordeel moeten zijn, maar veel telers morren wanneer
je hen daarover aanspreekt.
Die ontevredenheid is bijzonder groot wat betreft inspraak in het bestuur. Een oplossingen op dat vlak kan het opnemen van externe
bestuursleden in de raad van bestuur zijn.
Plagen en extreme weersomstandigheden komen daar nog bovenop, wat de moed echt in de schoenen doet zakken.
Het is een complex probleem waar her en der actieplannen voor opgesteld werden en worden. Er kunnen nu overbruggingskredieten afgesloten worden met staatswaarborg en er wordt luidop gepraat over reconversiesteun en rooipremies om de druk van de
ketel te halen. Het zal buigen of barsten worden voor veel fruittelers, maar we rekenen op gezond boerenverstand bij de beleidsmakers in eigen land en op het Europese front om de sector te begeleiden naar een betere toekomst. We zijn verplicht ten aanzien van
de volgende generatie om bij te sturen. Wie zal anders nog bereid gevonden worden om in de sector te stappen wanneer er geen
enkel perspectief is op beterschap?
Het klimaat voor de teelt van de Conférence hebben we, teelttechnisch zijn we top en op het gebied van promotie speelt VLAM zijn
rol in binnen- en buitenland, al kan daar gerust nog wat extra gebeuren om de Vlaming meer appelen en peren van eigen bodem
te eten.
Een nieuwe perenselfie-actie zou in deze tijden niet misstaan.
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