Persbericht

Samenwerking van start

Expert Centre pakt zestal projecten aan
Het Expert Centre Speciality Crops is een kennisnetwerk om de hoogwaardige, kleine
teelten in Nederland en Europa mogelijk te blijven maken. Tijdens de eerste
vergadering van de Stuurgroep na de zomerperiode is besloten te starten met een
zestal projecten.
Het Expert Centre Speciality Crops is in juni 2010 gelanceerd als virtueel kenniscentrum, om
onderzoek, advies, financiering en toelating van gewasbeschermingsmiddelen sneller en makkelijker
aan elkaar te koppelen. Hierdoor kunnen innovaties snel(ler) de markt bereiken.
De eerste uitwerking wordt nu gegeven aan het aspect geïntegreerde gewasbescherming en de
toelating van gewasbeschermingsmiddelen voor speciality crops. Diverse kleinere en grotere
samenwerkingsprojecten zullen de komende tijd gestalte krijgen om de Nederlandse positie op het
gebied van kleine teelten te bevestigen en te versterken.
De projecten waar het Expert Centre zich de komende tijd nationaal en Europees vooral sterk voor zal
maken zijn:
 Stimuleren en begeleiden van wederzijdse erkenningen van toelatingen voor speciality crops vanuit
andere landen;
 Realiseren van een toelating van een biologisch middel tegen meeldauw in teelten onder glas. Dit
middel is voor zowel de gangbare/geïntegreerde teelt, als voor de biologische teelt van belang;
 Omzetten van een dringend vereiste toelating in een reguliere toelating. Bij de aanvraag worden zo
veel mogelijk speciality crops meegenomen.
 Uitwerken van de mogelijkheden die de Europese toelatingsverordening biedt om producten die
een reguliere toepassing hebben als voedingsmiddel (zoals melk, bier, gist en stoffen met een Enummer) via een eenvoudige procedure te mogen toepassen in kleine gewassen;
 Onderzoeken welke informatie minimaal nodig is voor het uitbreiden van een toelating in een groot
gewas;
 Onderzoeken en benutten van de mogelijkheden om voor Nederland en andere Europese landen
speciality crops direct mee te nemen bij de ontwikkeling van een nieuw middel.
Bij de diverse projecten wordt samengewerkt tussen de teeltsectoren, de betreffende toelatinghouder,
het Loket Kleine Toepassingen (nVWA; voorheen PD) en het Ctgb.
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