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Tramat 500 nu toegelaten in alle relevante graszaadteelten en in de 
teelt van graszoden 
 
Het Ctgb heeft op verzoek van het Productschap Akkerbouw de toelating van het 
onkruidbestrijdingsmiddel Tramat 500 SC (ethomesaat) uitgebreid. Tramat 500 SC was 
al toegelaten in de teelt van suiker- en voederbieten en de graszaadteelt van Engels en 
Italiaans raaigras. Nieuw is de uitbreiding in de graszaadteelt van alle kleinere 
graszaadsoorten (Westerwolds raaigras, roodzwenkgras, rietzwenkgras, 
veldbeemdgras, beemdlangbloem, timothee, kropaar, ruwe smele en fakkelgras) en in 
de teelt van graszoden. 
 
Met ethofumesaat kunnen diverse onkruiden, zoals duist en straatgras, in de teelt van 
graszaad en graszoden worden bestreden. Deze onkruiden beconcurreren het gewas en 
leiden tot onzuiverheid van het geoogste zaaizaad en verminderde kwaliteit van de 
graszode. De Nederlandse graszaad- en graszodensector zetten met het oog op de felle 
internationale concurrentie juist in op productie van kwalitatief hoogwaardig 
uitgangsmateriaal. De inzet van ethofumesaat is daarbij onmisbaar. 
 
Piet van der Linden, werkzaam bij Innoseeds en voorzitter van de Werkgroep Graszaad en 
Graszoden van het Productschap Akkerbouw: “Het is belangrijk dat we ook in de 
graszaadteelt van de kleinere soorten kunnen beschikken over een goed middel tegen 
straatgras. Daarnaast hebben we er bij deze uitbreiding voor gezorgd dat het middel ook 
vòòr opkomst ingezet mag worden. Daardoor kunnen we met een lagere dosering volstaan, 
wat beter is voor het milieu en de portemonnee. Bovendien is hierdoor de werking op 
kiemend straatgras veel beter.” 
 
De toelating is gerealiseerd door de aanvraag van een vereenvoudigde uitbreiding. Het 
Fonds Kleine Toepassingen (gefinancierd door het Productschap Akkerbouw, het 
Productschap Tuinbouw en het ministerie van EL&I) betaalde de aanvraag.  
 

Het Expert Centre voor Speciality Crops is een samenwerkingsverband van LTO, Plantum, 
Nefyto, ministerie EL&I, Ctgb en PRI-WUR, toegesneden op kleine teelten en de middelen 
en methoden die van belang zijn om deze teelten mogelijk te blijven maken. De 
etiketuitbreiding van Tramat 500 SC is een resultaat van samenwerking in dit Expert Centre 
Speciality Crops.  
 
 
 
 
 
30-3-2012 

Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gea Bouwman , telefoon 182 – 68 86 68, e-mail 
g.bouwman@plantum.nl. 


