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Grassensector verheugd met uitbreiding Puma S EW  
 

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de 

toelating van het herbicide Puma S EW uitgebreid voor de zaadteelt van rietzwenkgras en de 

graszodenteelt. Puma S EW was al toegelaten in de zaadteelt van Engels raaigras en in 

tarwe. De uitbreiding kwam tot stand door samenwerking tussen de toelatinghouder Bayer 

CropScience, het Productschap Akkerbouw en Plantum NL. De sector is blij dat hiermee weer 

een onkruidbestrijdingsmiddel beschikbaar is gekomen voor deze teelten. 

 

De graszaad- en graszodensector investeert via het Productschap Akkerbouw veel in 

onderzoek naar en toelating van middelen en methoden voor onkruidbestrijding. Dit wordt 

begeleid door een werkgroep met daarin graszaadbedrijven en telers van graszaad en 

graszoden. Piet van der Linden (Innoseeds en voorzitter van de werkgroep): “Nederland moet 

zich op de internationale graszaadmarkt onderscheiden door een kwalitatief hoogwaardig 

product. Het zaad mag dan ook niet verontreinigd zijn met onkruidgrassen. Puma S EW kan 

diverse onkruidgrassen, zoals duist, windhalm en ruwbeemd, goed bestrijden. Uit proeven 

bleek het ook goed toepasbaar in de zaadteelt van rietzwenkgras. We hebben dan ook 

verzocht om een uitbreiding van de toelating in deze kleine teelt.”  

 

Kees Bos (voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Kwekers van Graszoden en lid van 

de werkgroep) vult aan: “Ook voor de graszodenteelt vormen onkruidgrassen een groot 

kwaliteitsprobleem. Complicerende factor is dat een graszode uit diverse grassoorten bestaat. 

Het is lastig herbiciden te vinden die de onkruidgrassen aanpakken maar de graszode niet 

beschadigen. Puma S EW zal in bepaalde situaties zeker een positieve bijdrage aan de teelt 

kunnen leveren.” 

 

De derdenuitbreiding van Puma S EW werd op verzoek van de sector en in samenwerking 

met de toelatinghouder Bayer CropScience aangevraagd via de Stichting Trustee Bijzondere 

Toelatingen. Het Fonds Kleine Toepassingen (gefinancierd door het Productschap 

Akkerbouw en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) betaalde de 

aanvraag- en beoordelingskosten. 

 

Bij een derdenuitbreiding worden gegevens over werkzaamheid en fytotoxiciteit in het 

betreffende (kleine) gewas niet door het Ctgb beoordeeld. Gebruik van het middel komt voor 

risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 



 

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Gea Bouwman (Plantum NL), tel. 0182 – 68 86 68, email g.bouwman@plantum.nl 
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