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1. Waarom deze nieuwsbrief?
Betere communicatie draagt bij aan oplossingen voor knelpunten. Met deze gedachte gaat
het Expert Centre for Speciality Crops vier keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen.
De nieuwsbrief is gemaild naar alle deelnemers van de Informatieochtend die op 6 maart jl.
werd georganiseerd.
Mocht u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks hebben ontvangen en deze voortaan wel direct
gemaild willen hebben, dan volstaat een bericht naar: ecsc@brabers.nl.

2. Tussenresultaat van de Informatieochtend van 6 maart 2012
Begin maart van dit jaar presenteerde het Expert Centre 24 prioritaire toepassingsgebieden,
waarmee ongeveer 150 knelpunten worden opgelost. De samenwerkende organisaties
binnen het Expert Centre zijn volop bezig, zowel nationaal als internationaal, met het
uitwerken van de verschillende projecten. Inmiddels zijn de eerste vier aanvragen bij het
Fonds Kleine Toepassingen ingediend en is een extra aanvraagronde (januari 2013) voor het
Fonds aangekondigd.

3. Nieuwe ronde prioriteiten: 5 maart 2013!
Op 5 maart 2013 wordt opnieuw een Informatieochtend georganiseerd voor een nieuwe
ronde prioriteiten. Wederom worden hiervoor vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouw en
uitgangsmateriaal, onderzoeksinstellingen en leveranciers van zowel chemische als nietchemische middelen en methoden uitgenodigd.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
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4. Resultaten vereenvoudigde en verkorte toelatingsprocedures
Tijdens de Informatieochtend van maart dit jaar presenteerde Geert-Jan Molema (Ctgb) een
“Vereenvoudigde en verkorte toelatingsprocedures voor kleine toepassingen onder art. 51
van Verordening 1107/2009”. Klik hier voor de presentatie.
Inmiddels worden de eerste resultaten van deze nieuwe procedures zichtbaar (zie ook
paragraaf 7). Zo meldde het Ctgb in de Stuurgroep van het Expert Centre dat van de 12, bij
het Ctgb aangevraagde Nederlandse Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddel (NL
KUG), er inmiddels elf, ruim binnen de termijnen zijn afgehandeld. Bij een NL KUG gaat het
om een snelle uitbreiding in Nederland van een toegelaten middel met een kleine
toepassing.

5. Europese Workshop Ornamentals
Op 11 september jl. werd onder auspiciën van het Expert Centre Speciality Crops een
Europese Workshop Ornamentals en Minor use georganiseerd. Hoofddoel van de workshop
was om vertegenwoordigers van de middelen-industrie (inclusief bedrijven die
gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong op de markt brengen) in contact te
brengen met vertegenwoordigers van land- en tuinbouworganisaties en om samen
gewasbeschermingsoplossingen te verkennen voor de sierteelt. Vertegenwoordigingen uit
België, Duitsland, Zweden, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk waren
bij de Workshop aanwezig.
De diverse presentaties van de workshop (met uitzondering van die van de industrie)
evenals een kort verslag kunt u downloaden via de website: www.specialitycrops.eu.

6. Stuurgroep van het Expert Centre: Agrodis treedt toe
De nauwe betrokkenheid van Agrodis (distribuanten gewasbeschermingsmiddelen) bij het
oplossen van de kleine toepassingen heeft de Stuurgroep doen besluiten om ook Agrodis
een plek te geven in de Stuurgroep.
Deze stuurgroep is nu als volgt samengesteld: Jaap van Wenum (LTO, vz), Jaco van
Bruchem (NFO, namens de Cemps), Susanne Sütterlin (EL&I), Geert-Jan Molema (Ctgb),
José van Bijsterveldt (NVWA), Maritza van Assen (Nefyto), Piet Spoorenberg (WUR) en
Rinus Zwemer (Agrodis). Artemis en Plantum zijn agendalid.

7. Resultaten ECSC
Met betrokkenheid van het Expert Centre werden in 2012 (tot nu toe) de volgende
uitbreidingen gerealiseerd:
 Fubol Gold voor de bestrijding van valse meeldauw in de kruidenteelt en wijnbouw
 Thiram Granuflo voor radijs
 Titus voor de teelt van inulinecichorei
 Previcur Energy voor sla, kruiden en opkweek kool
 Altacor voor radijs
 Tramat 500 voor alle relevante graszaadteelten en in de teelt van graszoden
 Signum voor Paksoi onder glas
 Steward voor fruit en bladgewassen
 Rovral Aquaflo voor Chinese kool, paksoi en sla onder glas

-3-

De vereenvoudigde en verkorte toelatingsprocedure (zie ook paragraaf 4) leidde, door
inspanningen van het Ctgb tot de volgende toelatingen:
 Lontrel in de onbedekte teelt van wouw
 Glyphogan in vezelhennep
 Agrichem Fenmedifam in dahlia, knolbegonia, anemoon, tagetes, rozen en
rozenonderstammen
 Corzal in dahlia, knolbegonia, anemoon, tagetes, rozen en rozenonderstammen
 Orvego in de bedekte teelt van sla (Lactuca spp.) en de bedekte teelt van veldsla
 Fenomenal in de bedekte teelt van sla (Lactuca spp.) en in de teelt van andijvie
 Certis Chloor IPC 40 % vloeibaar in de teelt van schorseneer
 Nocturn in de niet-grondgebonden bedekte teelt van rozen
 Rizolex vloeibaar in de bedekte teelt van radijsachtigen
 Caramba in de graszodenteelt
 Delan DF in de teelt van kers en in de onbedekte teelt van wijndruif

Het Expert Centre is een 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.
13-11-2012
Informatie
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

