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Uitbreiding Previcur Energy welkome aanvulling voor sla, kruiden 
en opkweek kool 
 
Het Ctgb heeft op verzoek van Plantum, LTO en Productschap Akkerbouw de toelating 
van Previcur Energy (propamocarb en fosetyl) uitgebreid met de opkweek van kool, 
een extra toepassing voor bedekte teelt van sla en de teelt van aromatische 
kruidgewassen.  
 
In de teelt van aromatische kruidgewassen kan Previcur Energy twee keer per teelt worden 
ingezet tegen Pythium spp. en valse meeldauw (Peronospora spp.). De toelating is niet 
langer meer beperkt tot bedekte kruidenteelt.  
 
Arjen Bevelander, kruidenteler in Achthuizen (Zeeland): “In de teelt van peterselie is valse 
meeldauw een groot probleem, dus Previcur Energy is een zeer gewenste aanvulling op het 
middelenpakket.” 
 
In de opkweek van sluitkool- en bloemkoolachtigen kan Previcur Energy met een 
aangietbehandeling worden ingezet tegen Pythium spp. en Phytophthora spp. Voor sla is het 
mogen gebruiken van een tweede toepassing een welkome aanvulling in de beheersing van 
valse meeldauw (Bremia lactucae).  
Met deze uitbreiding van de toelating van Previcur Energy zijn enkele problemen opgelost 
die ontstonden door het vervallen in september 2011 van de toelating van Previcur N 
(propamocarb). 
 
De toelating is gerealiseerd op verzoek van de koolplantenkwekers (Plantum) en de sla- en 
kruidentelers (LTO en Productschap Akkerbouw). Het Fonds Kleine Toepassingen 
(gefinancierd door de Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw en het ministerie van EL&I) 
betaalde de aanvraag. 
 
De etiketuitbreiding van Previcur Energy is een voorbeeld van de gezamenlijke inspanningen 
van de organisaties die samenwerken in het Expert Centre voor Speciality Crops (LTO, 
Plantum, Nefyto, ministerie van EL&I, Ctgb, PRI-WUR). Dit 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. 
 
 
 
 
 
29-3-2012 

Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gea Bouwman, telefoon (0182) 68 86 68, e-mail 
g.bouwman@plantum.nl. 


