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1. Expert Centre boekt resultaten met projecten 

Sinds 2012 stelt het Expert Centre projecten vast om knelpunten op te lossen. Op basis van 
een uitgebreide analyse worden door de stuurgroep van het Expert Centre de projecten 
bepaald. Diverse projecten hebben al gezorgd voor oplossingen van knelpunten; meer 
projecten zijn in uitvoering.  

  
Werkwijze 
De start van een project is een knelpunt. De Coördinatoren Effectief Middelenpakket 
(CEMPs) leveren de grootste knelpunten aan waarvoor nog geen oplossing bekend is. Deze 
knelpunten worden voorgelegd aan de leden van Nefyto en Artemis met de vraag of ze 
hiervoor oplossingen zien. De bereidheid om voor vaak kleine toepassingen suggesties aan 
te leveren is groot. Na analyse door de NVWA en het Ctgb op de haalbaarheid van de 
aangedragen oplossingen, bepaalt de stuurgroep de projecten. Vooral projecten met 
producten waar toelatingshouders in investeren en middelen met een natuurlijke oorsprong 
zijn de afgelopen twee jaar geselecteerd. Nadat de projecten zijn benoemd, gaan de CEMPs 
met de toelatingshouders en het Loket Kleine Toepassingen van de NVWA aan de slag om 
de aangedragen oplossingen om te zetten in een toelating.  

 
Resultaten 
Er zijn resultaten gerealiseerd voor onder meer de glastuinbouw en zomerbloementelers. Zo 
is het etiket Luna Privilege flink uitgebreid met een groot aantal kleine toepassingen in de 
akkerbouw, bloembollen, bloemisterij, (glas)groenten en de veredelingsteelt en 
basiszaadproductie. Ook is voor de zomerbloementelers, voor hun onbedekte teelten het 
middel Monarch beschikbaar gekomen. Rhizoctonia is al lange tijd een groot knelpunt in 
deze speciality crops. 
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Voor de fruitteelt is vooral gewerkt aan middelen om de Suzuki-fruitvlieg te bestrijden en aan 
het aanvullen van het te sterk uitgedunde pakket aan herbiciden in steen en houtig kleinfruit 
en aan diverse natuurlijke middelen. Voor drie gewasbeschermingsmiddelen is 
toelatingsonderzoek uitgevoerd of gaat in 2014 uitgevoerd worden met geld van het fonds 
kleine toepassingen. Voor drie gewasbeschermingsmiddelen is al een toelating 
aangevraagd. Voor de fruitteelt is positief dat er meer aandacht is gekomen voor aanvulling 
van het herbiciden-pakket.  
Voor uitgangsmateriaal zijn drie projecten benoemd om meer mogelijkheden te krijgen om 
insecten en mijten in veredeling en zaadteelt te beheersen. Aanvragen volgens de NLKUG-
procedure (zie paragraaf 6) lopen, waarbij soms nog inhoudelijke hobbels overwonnen 
moeten worden. 
Voor het prioritaire knelpunt trips in de opkweek van prei is helaas nog geen oplossing 
gevonden. 
Voor vlas, graszaad en graszoden zijn geen specifieke Expert Centre projecten benoemd, 
maar zij liften mee in andere projecten (bijvoorbeeld voor vlas zijn toelatingen gerealiseerd 
voor Flint, Movento en Luna Privilege) en er wordt in de reguliere samenwerking tussen 
Expert Centre partners aan gewerkt. 

 
Voor e-mailadressen van de CEMPs zie: 
http://www.specialitycrops.eu/documents/support/cemp.xml?lang=nl 
 
 

2. Prioriteiten 2014: groen en geïntegreerd 
Ook in 2014 zullen er weer projecten worden opgestart onder de vlag van het Expert Centre. 
Afgelopen winter is de knelpuntenlijst door de Coördinatoren Effectief Middelenpakket 
geactualiseerd. Er doemen steeds weer nieuwe knelpunten op doordat bestaande middelen 
bij herregistratie toepassingen verliezen of niet lager toelaatbaar zijn, doordat nieuwe plagen 
een probleem zijn of doordat nieuwe gewassen worden geïntroduceerd in Nederland. Ook is 
bij het bepalen van de knelpunten rekening gehouden met de gevolgen van toekomstige 
aanscherpingen in het toelatingsbeleid en de gevolgen van de omzetting van de etiketten 
naar het nieuwe WG-format.  
 
Natuurlijke oplossingen 
Met het voorleggen van de knelpuntenlijst aan de leden van Nefyto en Artemis zijn ook dit 
jaar weer veel potentiële oplossingen aangedragen. Op 8 april heeft de stuurgroep de 
nieuwe projecten voor 2014 vastgesteld. Opvallend is dit jaar het grote aantal aangedragen 
oplossingen met middelen van natuurlijke oorsprong. Zes van de tien op te starten projecten 
betreft dan ook een “groen middel”. Het gaat o.a. om schimmelbestrijders voor zowel 
glastuinbouw als buitenteelten en voor zowel sierteelt als voedingsgewassen. Daarnaast 
betreft het ook een aantal insectenmiddelen tegen trips en witte vlieg voor teelten onder glas, 
tegen emelten in de akkerbouw en tegen trips in onder meer vaste planten. Een aantal van 
deze projecten worden naar verwachting deze zomer opgepakt in het kader van de te starten 
Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen (zie paragraaf 7). Daarmee wordt 
geprobeerd om toelatingen te versnellen en input te leveren voor de ontwikkeling van een 
nieuw Europees toelatingskader voor laag risico middelen.  
 
Zaadbehandeling en onkruidbestrijding 
Naast de natuurlijke middelen worden 2 projecten opgestart voor zaadbehandelingsmiddelen 
tegen bodemschimmels. Ook dit project voorziet in een grote behoefte nu veel toepassingen 
met de bestaande middelen zijn vervallen. Verder starten 2 projecten met 
onkruidbestrijdingsmiddelen voor o.a. de boomkwekerij, bollen en vollegrondsgroenten. Ook 
dat voorziet in een grote wens van de sector. 
 

http://www.specialitycrops.eu/documents/support/cemp.xml?lang=nl
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Fruitteelt                                  

Glasgroenten                                

Vollegrondsgroenten                         

Boomkwekerij                                

Bloemisterij                                

Bloembollen                                 

Akkerbouw                                   

Uitgangsmateriaal                           

Geïntegreerde teelt 
Met de focus op groene gewasbeschermingsmiddelen en zaadbehandeling wordt in 2014 
nadrukkelijk bijdragen aan het verder uitbouwen van de geïntegreerde 
gewasbeschermingsstrategie. Voor knelpunten waarvoor geen oplossing binnen bereik is, 
wordt in samenwerking met onderzoeksinstituten gezocht naar andere geïntegreerde 
oplossingen. Dat onderzoek kan een plek krijgen binnen het plantgezondheidsonderzoek van 
de topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal. 
 
Jaap van Wenum - jvwenum@ltonoord.nl 
 
 

3. Overzicht resultaten Fonds 2009 - 2013 
Het Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen biedt financiële 
ondersteuning voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en ontheffing van 
biologische bestrijders voor kleine toepassingen. Het gaat hierbij om voor de sector 
belangrijke toepassingen die, vanuit de toelatinghouder gezien, als niet rendabel beschouwd 
worden. De financiering van het Fonds kwam voor 50% van het Ministerie van Economische 
en 50% van het bedrijfsleven (PA en PT). 
 
Binnen de looptijd van het Fonds 2009 – 2013 zijn er 97 aanvragen ingediend, voor 84 
aanvragen is financiering toegekend. In 2011 is het Expert Centre Speciality Crops gestart, 
in 2012 zijn de eerste projecten benoemd, hiervoor is voor 8 projecten financiering vanuit het 
Fonds toegekend. Voor gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong zijn 5 
aanvragen toegekend. Van de mogelijkheid om gebruik te maken van de financiering voor 
ontheffing biologische bestrijders is geen gebruik gemaakt.  
 
In totaal is 1,9 miljoen euro toegekend; volgens de onderstaande verdeling over de sectoren, 
waarbij het ging om 35% fungiciden, 32% herbiciden, 28% insecticiden en 5% 
groeiregulatoren. 

 
  
 

mailto:jvwenum@ltonoord.nl
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Tot nu toe zijn de onderstaande toelatingen gerealiseerd voor aanvragen waar binnen deze 
Fondsperiode een financiële bijdrage aan is geleverd. De overige aanvragen lopen nog. 
 
Toelating in Bestrijding  Middel Gewassen 

2011 
 

onkruiden Puma Rietzwenkgras (zaadteelt) en graszoden 

schimmels 

Collis druiven 

Paraat druiven, veldsla, bedekte opkweek koolgewassen 
(substraat) en knolvenkel, veredeling en zaadproductie 
spinazie 

Rovral aquaflo landbouwstambonen (droog te oogsten), Echium en in de 
onbedekte veredelingsteelten en zaadteelten van 
groenbemestergewassen en bieten 

2012 
 

insecten  
en/of  
mijten 
 

Vertimec bonen met peul (bedekt), Chinese kool (incl. Oosterse 
bladkolen) 

Altacor bedekte teelt van radijs 

Steward Steenvruchten, bessen, braam, framboos, de bedekte teelt 
van: sla (Lactuca spp), andijvie, veldsla, kruidenteelt (vers 
of gedroogd), veredelingsteelt en basiszaadproductie van 
akkerbouw-, groente-, fruit-, sierteeltgewassen en kruiden.  

onkruiden 

Betanal Expert rode bieten 

Certis Chloor IPC schorseneer 

Frontier Optima cichorei, rode biet, suikermaïs, zonnebloem en op tijdelijk 
onbeteeld land met een teeltverbod vanwege knolcyperus 

Stomp aromatische kruidgewassen 

Titus cichorei  

Tramat zaadteelt van diverse grassoorten en graszoden.  

schimmels 

Caramba graszodenteelt 

Delan wijndruiven 

Fenomenal bedekte teelt van sla (Lactuca spp.) en de teelt van andijvie 

Fubol Gold druiven en aromatische kruidgewassen.  

Orvego bedekte teelt van sla (Lactuca spp.) en veldsla  

Previcur Energy bedekte teelt van sla (Lactuca spp.) en veldsla; bedekte 
opkweek sluitkool- en bloemkoolachtigen; aromatisch 
kruidgewassen 

Rizolex bedekte teelt radijsachtigen 

2013 

groeiregulator Ethrel peer 

mijten Floramite aalbes, braam en framboos 

onkruiden 

Akris bestrijding van knolcyperus op tijdelijk onbeteeld terrein met 
een teeltverbod vanwege knolcyperus 

Focus Plus de teelt van vlinderbloemige groenbemesters, zilverui en 
picklers en in de onbedekte teelt van druiven 

 

Stomp knolselderij, bleekselderij (onbedekte teelt), rabarber 
(onbedekte teelt), knolvenkel, aromatische kruidgewassen 
(na opkomst toepassing in onbedekte teelt) en medicinale 
kruidgewassen, schorseneren en medicinale 
wortelgewassen, lupine, aconitum, astilbe, hosta en 
pioenroos 

schimmels Switch komkommer en aubergine  

 

Martine van IJzendoorn - m.t.vanijzendoorn@nvwa.nl 
 

 
4. Stand van zaken Fonds IV  

De mogelijkheid om projecten in te dienen voor Fonds III liep af op 31 december 2013. Op 
initiatief van LTO Nederland worden de mogelijkheden verkend voor financiering van een 
nieuw fonds. 
In de Tweede nota duurzame gewasbescherming (2013 tot 2023) heeft de overheid 
aangegeven het Fonds Kleine Toepassingen te willen voortzetten en het Fonds vooral te 
willen gebruiken voor “onderzoek dat nodig is voor toelating van middelen, waar mogelijk in 
samenwerking met andere EU-lidstaten”. De 50-50 financiering overheid en bedrijfsleven zal 
hierbij in stand blijven.  

mailto:m.t.vanijzendoorn@nvwa.nl
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Met het wegvallen van de productschappen is het vinden van financiering voor het werk van 
het Expert Centre een stuk lastiger geworden. De coördinatoren effectief middelenpakket 
blijven zich hiervoor echter onverminderd inzetten. Voor het Fonds Kleine Toepassingen, 
waar de Expert Centre projecten uit gefinancierd worden, heeft het Ministerie van 
Economische Zaken haar bijdrage voor de komende 5 jaar toegezegd.  
LTO Nederland heeft Nefyto verzocht om de helft van het bedrijfsleven-aandeel voor het 
Fonds voor haar rekening te nemen. Nefyto heeft hierop aangegeven dat de 
gewasbeschermingsmiddelenindustrie in Nederland al grote inspanningen levert om kleine 
teelten en kleine toepassingen in speciality crops te ondersteunen, inclusief een grote 
bijdrage “in kind” aan het Fonds. 
Nefyto heeft aangegeven deze inspanningen te willen voortzetten, maar heeft daarnaast 
aanvullende inspanningen en resultaten van de land- en tuinbouw op het gebied van 
emissiebeperking als voorwaarde gesteld voor co-financiering van Fonds IV vanuit de 
industrie. LTO Nederland en Nefyto zijn hierover in gesprek. 
 
Jo Ottenheim - nefyto@nefyto.nl 

 
 

5. Europese samenwerking 
Op het Europese speelveld van de speciality crops zijn Commodity Expert Groups actief. In 
deze werkgroepen bespreken de deelnemende landen hun knelpunten in de 
gewasbescherming: welke oplossingsrichtingen zijn er en waar liggen mogelijkheden tot 
uitwisseling van gegevens of mogelijkheden voor een samenwerkingsproject. Doel is vooral 
om “dubbelwerk” te voorkomen. Vanuit het Expert Centre nemen de NVWA en de CEMPs 
deel aan deze werkgroepen. Nederland neemt actief deel aan de groep voor de sierteelt, de 
groep voor groenten en fruit en een groep in oprichting voor zaden en uitgangsmateriaal. 
Daarnaast zijn er nog werkgroepen voor hop en rijst. De groepen komen 2 keer per jaar bij 
elkaar.  

 
Uitwisselen van onderzoeken  
Centraal op de bijeenkomsten staat de uitwisseling van de proefgegevens en afstemming 
over samenwerkingsprojecten tussen lidstaten; toelatinghouders worden hier actief bij 
betrokken. “Na elke bijeenkomst kom je terug met een lijst met mogelijkheden voor 
Nederlandse telers”, volgens Jaco van Bruchem, CEMP fruitteelt bij de NFO. Doel is vooral 
dat niet elk land opnieuw het wiel uitvindt, maar door samenwerking zo efficiënt mogelijk 
toelatingen te realiseren voor kleine toepassingen. Belangrijke input voor de internationale 
samenwerking is de door het Fonds Kleine Toepassingen gefinancierde gegevens en de 
overzichten van gewasbeschermingsproblemen van het Expert Centre. 

 
Gerealiseerde toelatingen 
Middel Teelten Samenwerking 

Stomp 400 SC o.a. kruiden, 
knolvenkel, 
knolselderij, 
rabarber, 
bleekselderij 

Aankoopstudies vanuit Duitsland, door Fonds gefinancierd 

Rizolex Radijs bedekte teelt met Verenigd Koninkrijk d.m.v. ruil van studies in Chinese 
kool door het Fonds gefinancierd 

Steward Steen- en kleinfruit, 
bedekte teelt van 
sla 

Aankoopstudies vanuit Duitsland, door Fonds gefinancierd 

Calypso Braam en framboos ruil van studies met Duitsland, door Fonds gefinancierde 
studies in bessen 

Vertimec Braam en framboos ruil van studies met Duitsland, door Fonds gefinancierde 
studies in bessen 

Vertimec Veldsla, en bonen 
onder glas  

Aankoop van studies vanuit Duitsland, door Fonds 
gefinancierd 

mailto:nefyto@nefyto.nl
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Vertimec Chinese kool 
onbedekt 

Samenwerkingsproject met Duitsland 

Paraat Braam en framboos Hiervoor heeft België studies beschikbaar gesteld 

 
Nog lopende samenwerkingsprojecten 
Middel Teelten Samenwerking 

Insecticide Bessen, braam en 
framboos 

Samenwerkingsproject met Verenigd Koninkrijk en België 

Insecticide  Bedekte teelt van 
sla, veldsla en 
kruiden 

Samenwerkingsproject met België 

Insecticide In groot aantal 
kleine groente en 
fruitgewassen 

Groot samenwerkingsproject t.b.v. een zonale aanvraag o.l.v. 
Nederland samen met toelatinghouder, België, Duitsland, 
Frankrijk en Verenigd Koninkrijk 

 
Voor de sierteelt en zaadbehandelingen worden de mogelijkheden voor samenwerking nog 
onderzocht.  

 
Overige Europese ontwikkelingen 
“Positief is dat vanuit de EU financiën beschikbaar komen om deze Commodity Expert 
Groups meer ondersteuning te geven. Tot nu toe waren deze groepen afhankelijk van 
personen uit de diverse landen die naast hun werkzaamheden zich Europees inzette voor 
deze groepen”, volgens Johan Roman van de NVWA die nauw betrokken is bij invulling van 
deze coördinatie. In de loop van 2014 komt duidelijkheid over de wijze waarop Europa kleine 
toepassingen gaat faciliteren.  
Sinds begin 2014 is ook een werkgroep o.l.v. Nederland (Wilma Arendse, NVWA) van start 
gegaan die de mogelijkheden voor IPM in kleine teelten onderzoekt, het ERANET C_IPM. 
Deze werkgroep werkt nauw samen met de Commodity Expert Groups.  

 
Database EUMUDA 
Vanuit Duitsland is het initiatief genomen om een website te ontwikkelen waarmee informatie 
tussen landen gedeeld kan worden. Deze website www.EUMUDA.eu is operationeel. Hierop 
is te vinden wat in de verschillende landen een kleine toepassing is, arealen van teelten, 
maar ook welke gewasbeschermingsproblemen er zijn in de verschillende landen en aan 
welke projecten gewerkt wordt. Niet alle informatie is zichtbaar voor iedereen. Zo is de 
vertrouwelijke informatie over middelen alleen zichtbaar voor de projectleiders en de 
betreffende toelatinghouder  

 
Jaco van Bruchem - jvbruchem@nfofruit.nl 
José van Bijsterveldt-Gels - j.e.m.vanbijsterveldt@nvwa.nl 
 
 

6. NL KUG / zonale procedure - opheldering issues en procedures  
NLKUG staat voor Nederlandse aanvraag Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddelen.  
In 2013 zijn 23 van deze NLKUG-aanvragen ingediend. Er zijn in totaal 8 aanvragen 
afgehandeld. Alle afgehandelde aanvragen hebben binnen de termijn geleid tot een 
toelating. Daarnaast zijn drie aanvragen op verzoek van de aanvrager ingetrokken. 
De reden dat er relatief weinig zijn afgerond is deels vanwege de onduidelijkheid rondom de 
interpretatie van de beslisboom, m.n. voor consumptiegewassen. Hierdoor hebben een 
aantal aanvragen tijdelijk (enkele maanden) stil gelegen. Hier is weer beweging in gekomen 
nadat aanpassingen aan het proces zijn gedaan. Daarnaast zijn in het tweede deel van 2013 
relatief veel aanvragen ingediend t.o.v. het eerste half jaar. Die lopen dus allemaal nog. Ook 
is er nog een groot aantal kleine toepassingen toegelaten via de andere aanvraagtypen, 
zoals zonale aanvragen. 
 

http://www.eumuda.eu/
mailto:jvbruchem@nfofruit.nl
mailto:j.e.m.vanbijsterveldt@nvwa.nl
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In 2014 zijn tot nu toe 4 aanvragen binnengekomen. Drie NLKUGs en een zonale uitbreiding 
met uitsluitend kleine toepassingen (pilot met België). In 2013 is ook een dergelijke aanvraag 
binnengekomen (pilot met Duitsland als zRMS). 
 
Op het gebied van ontwikkeling van de procedures zijn in 2013/2014 de volgende acties 
ondernomen: 

 Uitgangspunten Beslismethodiek aangepast: belemmeringen in de 
consumptiegewassen zijn weggenomen 

 Verbeterde procedure om NLKUGs op te nemen in herregistraties 

 Ontwikkeling producten: aanvraag zonale uitbreiding met uitsluitend kleine toepassingen 
(pilot met Duitsland en België, zie hierboven) 

 
Martine Lans - martine.lans@ctgb.nl 
 
 

7. Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen 
Er is een Green Deal in oprichting die als doel heeft een versnelde toelating te 
bewerkstelligen voor “groene gewasbeschermingsmiddelen”. De leidende rol in deze Green 
Deal is in handen van LTO Nederland, die daarmee de gebruikers vertegenwoordigt. Andere 
deelnemers zijn Bionext, vanuit de biologische telers, daarnaast de rijksoverheid, 
vertegenwoordigd door het Ministerie van Economische Zaken, het Ctgb, de NVWA, de 
producenten van gewasbeschermingsmiddelen, vertegenwoordigd door Artemis/IBMA 
Benelux en Nefyto, alsmede Natuur & Milieu en het Centrum voor Landbouw en Milieu. 
 
Het project zal een looptijd hebben van drie jaar. De belangrijkste doelen zijn: 

 Definitie van en criteria vaststellen voor “groene gewasbeschermingsmiddelen”, dan wel 
laag risico middelen 

 Een versnelde toelating bewerkstelligen voor deze middelen in Nederland 

 Een versnelde toelating bewerkstelligen voor deze stoffen en middelen in de EU 

 Een substantiële bijdrage leveren aan verduurzaming van de gewasbescherming  
 

Door middel van aanvragen van nieuwe middelen waarvan de verwachting is dat ze als laag 
risico middel aangemerkt zullen kunnen worden, wordt een nadere beoordelingsprocedure 
uitgewerkt. Producenten van dergelijke middelen zullen benaderd worden met het verzoek 
hieraan mee te werken. Tevens zal getracht worden middelen hiervoor te gebruiken waarbij 
toepassingen over alle land- en tuinbouwsectoren verdeeld worden. De verwachting is dat de 
Green Deal voor de zomer formeel wordt ondertekend.  

 
Willem Ravensberg - WRavensberg@koppert.nl 
 

 
8. Rol van het onderzoek - Voorbereiden op minder beschikbaar zijn van chemische 

gewasbescherming  
Kleine teelten (speciality crops) zijn van groot belang en waarde voor de agrarische sector 
en de Nederlandse economie. Dit geld in iets minder mate ook voor de andere Europese 
landen. Feitelijk moeten nagenoeg alle gewasbeschermingsmiddelen in groenten, 
siergewassen en de teelt van uitgangsmateriaal beschouwd worden als kleine toepassingen 
(“minor uses”). Dit betekent dat producenten van gewasbeschermingsmiddelen relatief 
weinig product verkopen voor deze toepassingen. Om de kosten voor toelating (onderzoek 
en registratie) voor kleine toepassingen te beperken worden deze verbonden aan de 
toelatingen in grote gewassen (graan, maïs, rijst, soja, katoen). 
 
Naast een bewezen werking, moeten de middelen voordat ze toegelaten worden ook 
voldoen aan steeds toenemende eisen met betrekking tot veiligheid voor mens, dier en 

mailto:martine.lans@ctgb.nl
mailto:WRavensberg@koppert.nl
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milieu. Dit vraagt enerzijds steeds hogere kosten voor onderzoek en anderzijds zijn er steeds 
minder middelen die aan al deze eisen kunnen voldoen. Het resultaat is dat het aantal 
toegelaten toepassingen afneemt door verdwijnen van bestaande en beperkte aanvulling 
met nieuwe toelatingen. Vooral voor de kleine toepassingen is dit aan de hand. 
Dit betekent dat we op termijn minder kunnen vertrouwen op het beschikbaar hebben van 
chemische oplossingen voor ziekten, plagen en onkruiden in deze kleine teelten. Sterker 
nog, de verwachting is dat er belangrijke toepassingen zullen verdwijnen, zonder dat daar 
(chemische) alternatieven voor zijn. Daarom is er door de stuurgroep van het Expert Centre 
het initiatief genomen om te verkennen welke niet-chemische mogelijkheden er in 
ontwikkeling zijn. Alvorens dit in de volle breedte en diepte voor alle kleine gewassen 
compleet te maken, is er een beperkte verkenning gedaan in prei. 
 
In deze “quick scan” is verkend welke methoden, in de categorieën van “good practice” (GP) 
en “best practice” (BP), vrij dicht bij een praktijktoepassing staan. Daarnaast is verkend 
welke niet-chemische methoden er in onderzoek zijn (research en development; R&D). 
Uit de studie blijkt dat er heel wat zaken genoemd kunnen worden, die als GP en BP een 
bijdrage kunnen leveren aan een duurzame preiteelt, die minder afhankelijk is van 
chemische middelen. Duidelijk is echter ook dat veel van deze methoden al bekend zijn en in 
meer of minder mate in de praktijk worden ingezet. Maar het geheel is onvoldoende om als 
alternatief voor de chemische toepassingen te dienen. Daarnaast zij in deze snelle studie 14 
vrij concrete ideeën / methoden gevonden, die nog in de R&D fase zitten. 
 
Op basis van deze studie stelt de Stuurgroep zich voor dat het een goede aanpak zou zijn, 
om met een groep betrokken telers rond een bepaald gewas, dit verder op te pakken. Samen 
met (praktijk)onderzoekers zou dan een zo breed mogelijk pakket aan mogelijkheden in kaart 
gebracht kunnen worden, die op termijn tot een duurzame aanpak van de ziekten en plagen 
moet leiden. Op basis hiervan kan dan door de telers en de onderzoekers gezamenlijk het 
traject van onderzoek en ontwikkelen worden ingezet. Zo kan direct in de praktijk met 
ondersteunend onderzoek gewerkt worden aan een duurzame teelt van deze speciality 
crops, die minder afhankelijk zijn van de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen. 
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9. Nieuwe voorzitter Stichting Kleine Toepassingen Gewasbescherming 
Joris Baecke is door LTO Nederland voorgedragen als voorzitter van de Stichting Fonds 
Kleine Toepassingen en zal daarmee Sjaak Langeslag gaan vervangen. Joris Baecke is 
akkerbouwer en sinds december 2013 portefeuillehouder LTO Plantgezondheid, waaronder 
de dossiers gewasbescherming, fytosanitair en biotechnologie (inclusief kwekers- en 
patentrecht) ressorteren. 
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Het Expert Centre is het kennisnetwerk toegesneden op kleine teelten en de middelen en methoden die van 

belang zijn om deze veelal hoogwaardige, innovatieve, teelten in Nederland en Europa mogelijk te blijven maken. 
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Voor informatie over het Expert Centre en/of deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met 
Jo Ottenheim, telefoon: 06 - 10 18 32 16; e-mail: ecsc@brabers.nl  
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