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Gewasbeschermingsknelpunten in speciality crops: een nieuwe 
aanpak vanaf 2012!  
 
Innovatie, duurzaamheid en plantgezondheid spelen een belangrijke rol voor het 
Expert Centre bij het positioneren van Nederland als toonaangevend land voor 
speciality crops. Het efficiënt en effectief aanpakken van gewasbeschermings- 
knelpunten is daarbij één van de doelstellingen. Na het kritisch analyseren van de 
bestaande procedures heeft het Expert Centre voor 2012 diverse verbeteringen 
uitgewerkt. Deze verbeteringen zullen tijdens een informatieochtend op 6 maart as. 
worden toegelicht. 
 
In de afgelopen periode heeft het Expert Centre de bestaande structuren voor het aanpakken van 
gewasbeschermingsknelpunten voor speciality crops doorgelicht en daarbij vastgesteld dat efficiënter 
en effectiever gewerkt kan worden. Vervolgens is een verbeterde procedure uitgewerkt. In de ochtend 
van dinsdag 6 maart as. wordt dit toegelicht: 

 hoe verloopt de verbeterde route van een gewasbeschermingsknelpunt naar een oplossing? 

 hoe worden knelpunten vastgesteld? 

 hoe vindt de prioriteitstelling plaats en hoe wordt, in de nieuwe opzet, onderzoek naar een 
biologische of chemische oplossing georganiseerd? 

 hoe wordt een toelatingsaanvraag voor een kleine toepassing vergemakkelijkt onder de Europese 
Toelatingsverordening? 

 
De informatieochtend biedt ook een uitgelezen kans aan betrokkenen om aandacht te vragen voor 
specifieke gewasbeschermingsknelpunten. 
Na afloop van de ochtend zal de Stuurgroep Expert Centre Speciality Crops de prioriteitenlijst voor 
2012 vaststellen en per knelpunt mogelijke oplossingen via onderzoek of toelating aangeven. Voor 
zover noodzakelijk zal tegelijkertijd een voordracht worden gedaan om financiering vanuit het Fonds 
Kleine Toepassingen mogelijk te maken.  
 
De ochtend is primair bedoeld voor vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouw en uitgangsmateriaal 
die knelpunten ervaren in de gewasbescherming, voor vertegenwoordigers van 
onderzoeksinstellingen en voor leveranciers van zowel chemische als niet-chemische middelen en 
methoden. Tevens is er interactie mogelijk met het College voor de Toelating van 
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden en met vertegenwoordigers van het Loket Kleine 
Toepassingen en het Fonds Kleine Toepassingen. De resultaten zullen zo snel mogelijk bekend 
worden gemaakt via www.specialitycrops.eu. 
 
Aanmelding voor de informatieochtend (6 maart as.) is mogelijk via www.specialitycrops.eu (vol = vol). 
Daar is tevens het programma vermeld. 
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Nadere informatie: Jo Ottenheim; tel 06-10183216 
Zie: www.specialitycrops.eu 
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