
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
Kort verslag Workshop Ornamentals and Minor Use 
 
Knelpunten in de gewasbescherming zijn in heel Europa aanwezig. De Nederlandse 
sierteelt is voor de leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen de belangrijkste 
markt in Europa. De eisen voor de toelating en de gewasgroepen moeten nog wel 
worden vereenvoudigd. Deze onderwerpen kwamen aan bod tijdens de Workshop 
Ornamentals and Minor Use (sierteelt) in Den Bosch, georganiseerd vanuit het Expert 
Centre Speciality Crops. 
 
 
Industrie presenteert hun toekomstige producten 
Op 12 september presenteerden 8 leveranciers hun toekomstvisie en hun toekomstige 
middelenpakket. De Nederlandse tuinbouw is voor de Nederlandse vestigingen van de 
leveranciers van groot belang. Internationaal is de tuinbouw zo klein dat er weinig aandacht 
aan wordt gegeven. De Nederlandse vestigingen van de industrie maken vaak hun eigen 
formuleringen en moeten “vechten” voor specifieke tuinbouwmiddelen. Vaak zijn deze 
middelen afgeleiden van de middelen die toegelaten zijn in de akkerbouw. 
 
Trends 
Nieuwe middelen tegen meeldauw zitten wel in de pijplijn. Middelen voor trips en kevers zijn 
veel schaarser. Ook fungiciden tegen bodemziekten komen slechts beperkt op de markt.  
De leveranciers breiden hun etiketten graag uit naar kleine teelten. Vanwege beperkte 
capaciteiten bij leveranciers en in de sector is een opmerkzame sector heel belangrijk.  
 
Vereiste proeven voor sierteelt 
In Engeland zijn voor kleine toepassingen geen proeven nodig voor werking en fytotoxiciteit. 
In Duitsland ook niet, maar daar doet de overheid enkele proeven in sierteelt gewassen.  
In andere landen zoals Frankrijk, Italië en België zijn wel proeven nodig. Meestal één tot 
enkele per gewasgroep. In Nederland zijn voor de hele bloemisterij groep acht fytotoxiciteit 
en acht effectiviteitsproeven nodig, gedurende twee seizoenen. Voor de boomkwekerij en de 
bloembollensector gelden vergelijkbare eisen. 
 
Werkgroep bespreekt botrytis, cylindrocladium, tarsonomide mijten en wantsen 
De werkgroep sierteelt bespreekt elke vergadering per plaag of ziekte een lijst met alle in die 
landen beschikbare middelen. Mogelijkheden voor uitwisseling van gegevens tussen landen 
worden dan zichtbaar. Voor Botrytis is een breed pakket aan middelen beschikbaar. Botrytis 
komt in veel gewassen voor. Ook in de na-oogst fase. Het is daarom interessant om een 
middel te ontwikkelen tegen deze schimmel. De schimmel Cylindrocladium, in buxus een 
groot probleem, kan met een kleine 10 middelen worden bestreden. In dit pakket zit nog 
weinig vernieuwing. 
Diverse acariciden (middelen tegen mijten) zijn toegelaten. Toch wordt het pakket als te 
beperkt gezien. Enkele nieuwe middelen zijn nog niet in heel Europa beschikbaar. 
Het bestrijden van wantsen, kevers en sprinkhanen valt niet mee. Een tiental stoffen is 
beschikbaar waaronder Decis en Perfection. 



 

 
Gewassenlijst harmoniseren 
In de werkgroep is besproken dat de indeling in gewassen verschilt per lidstaat. In Nederland 
zijn de vaste planten een aparte groep, in andere landen horen die bij de potplanten. Een 
gelijke gewasindeling maakt het makkelijker om middelen tussen landen uit te wisselen.  
 
Cemps vertegenwoordigers Nederlandse boomteelt, bloembollen en sierteelt onder 
glas 
Namens de Nederlandse telers schuiven de Coördinatoren effectief maatregelen pakket aan 
bij dit Europese overleg over de knelpunten op gewasbeschermingsgebied.  
Voor de bloembollen is dit Paul Venderbosch, vanuit de KAVB, voor de boomteelt en vaste 
planten Jeanne van Beek, vanuit de ZLTO en voor de sierteelt onder glas en de 
zomerbloemen Harmen Hummelen, vanuit LTO Groeiservice. 
De Workshop Ornamentals and Minor Use vond ditmaal plaats in Den Bosch. De ZLTO was 
gastheer en hoofdorganisator.  
 
Expert Centre Speciality Crops 
Dit platform zet zich in voor een goede gewasbescherming voor de speciale gewassen. In 
het Centre werken LTO Nederland, Plantum, Nefyto, het ministerie van EL&I, Wageningen 
UR en het Ctgb samen. Al deze partijen vinden het belangrijk dat Nederland voorop blijft 
lopen als producent van een breed pallet aan sierteelt- en groentegewassen.  
 


