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Samenwerking in Expert Centre succesvol 
 

Het Expert Centre voor Speciality Crops heeft in maart van dit jaar een nieuwe 

procedure gepresenteerd om sneller, efficiënter en effectiever 

gewasbeschermingsknelpunten in speciality crops aan te pakken. De eerste resultaten 

worden zichtbaar. De procedure “Nederlandse Kleine Uitbreiding 

Gewasbeschermingsmiddel” is een succes en ook het verruimen van de definitie van 

kleine teelten en toepassingen, zoals toegezegd door Staatssecretaris Bleker vergroot 

de mogelijkheden. 

 

Bij een “Nederlandse Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddel” (NL KUG) gaat het om 

een snelle uitbreiding in Nederland van een toegelaten middel met een kleine toepassing. 

Recent meldde het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

(Ctgb) dat 12 van deze NL KUG’s bij het Ctgb zijn ingediend en dat inmiddels elf aanvragen,  

ruim binnen de termijnen zijn afgehandeld. 

De aangekondigde verruiming van de areaalgrenzen voor kleine teelten en toepassingen 

betekent dat het gemakkelijker is om uitbreidingen van toelatingen van gewasbeschermings-

middelen te realiseren. Meer knelpunten kunnen hierdoor worden opgelost. 

 

Begin maart van dit jaar presenteerde het Expert Centre 24 prioritaire toepassingsgebieden, 

waarmee ongeveer 150 knelpunten worden opgelost. De samenwerkende organisaties 

binnen het Expert Centre zijn volop bezig, zowel nationaal als internationaal, met het 

uitwerken van de verschillende projecten. Inmiddels zijn de eerste vier aanvragen bij het 

Fonds Kleine Toepassingen ingediend en is een extra aanvraagronde (januari 2013) voor het 

Fonds aangekondigd. In deze ronde zullen gelijk de mogelijkheden voor verruiming van de 

areaalgrenzen worden meegenomen.  

Op 5 maart 2013 wordt opnieuw een dag georganiseerd voor een nieuwe ronde prioriteiten. 

Wederom worden hiervoor vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouw en 

uitgangsmateriaal, onderzoeksinstellingen en leveranciers van zowel chemische als niet-

chemische middelen en methoden uitgenodigd.  

 

Het 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. 
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Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jo Ottenheim, telefoon: 06 - 10 18 32 16; e-mail: 
ecsc@brabers.nl  
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