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Effectieve duurzame Gewasbescherming  
De NFO zet zich in voor duurzame gewasbescherming waarbij productiviteit, kwaliteit en bewaarresultaat niet 
hoeft in te boeten. De rentabiliteit van de sector mag niet onder druk komen te staan door een snelle uitfasering 
van chemische middelen. Gedurende het uitvoeringsprogramma moeten ondernemers uitzicht hebben op 
handelingsperspectief voor een effectieve gewasbescherming. De sector heeft tevens behoefte aan duidelijke en 
uitvoerbare regels met betrekking tot teeltvrije zones .

Arbeid 
Speerpunt van de NFO is een actieve lobby voor goede en marktconforme arbeidsvoorwaarden, waarbij 
de focus ligt op het verlagen van belasting en premiedruk, de lobby voor het onderbrengen van zuiver 
seizoenswerk onder de lage WW is daar een voorbeeld van. Nederland loopt wat lasten voor seizoensarbeid 
betreft Europees gezien zeer uit de pas. Deze moeten meer in de pas lopen met internationale speelveld. 

Huisvesting 
Inzet op kwalitatief goede en realistische huisvesting, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen huisvesting 
voor korte en langere duur.  

Faunabeleid 
Evenwichtiger Faunabeleid met reële schade vergoeding; Integreer daarbij versterking biodiversiteit, 
natuurontwikkeling met een goed fauna beleid. Meer natuur en meer biodiversiteit betekent meer faunaschade. 
Deze schade kan niet afgewikkeld worden op de sector. 

Eerlijke beloning voor boven wettelijke prestaties
Steeds duidelijker wordt het dat de primaire sector bij vele maatschappelijke opgaven een sleutelrol vervult. 
Hiervoor moet een eerlijke beloning komen. Het is daarbij de verantwoordelijkheid van de gehele keten om 
ervoor te zorgen dat de bovenwettelijke maatschappelijke eisen worden verdiend in de markt en vertaald wordt 
in goede ondernemersrandvoorwaarden voor de sector.

Klimaatrisico 
De risico’s van nachtvorst, droogte en hitte nemen toe. De inzet van de NFO is om deze te borgen via het 
aanpassen van de regelgeving, verbetering beschikbaarheid water, efficiënt water gebruik en inspelen om 
klimaatsverandering in de teelt.

Meer informatie: lto.nl/fruitteelt

De NFO zet zich in voor goede 
randvoorwaarden in de Fruitteeltsector 
en wil bevorderen dat de fruitteeltsector 
de maatschappelijke waardering krijgt 
die het verdient.


