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Persbericht maart 2012 

Mega-stap voor gewasbescherming in speciality crops  

Het Expert Centre voor Speciality Crops heeft afgelopen 

dinsdag 6 maart 24 prioritaire toepassingsgebieden 

gepresenteerd.  

Met het aanpakken van deze toepassingsgebieden worden 

ongeveer 150 knelpunten opgelost, zo is de verwachting.  

Dat is meer dan een kwart van alle knelpunten die ter 

voorbereiding van die dag waren geïdentificeerd. 



Gerealiseerd: 

• Stomp (lupine en pastinaak) 

• Luna (bloemisterijbreed, achttal ECSC knelpunten)  

• Careca (rabarber) 



Niet meer?  

Jawel: 

• Helpdesk verzoeken 

• FKT aanvragen 

• Toelatingsaanvragen 

• Internationale afstemming 

• Onderzoek 

Vragen onze leden daarom? 



Nog meer resultaat 

• Calypso in houtig kleinfruit en groenteteelt  

• Rovral Aquaflo in Chinese kool, paksoi en sla onder glas 

• Sneeuwschimmel in de graszodenteelt 

• uitbreiding Steward in fruit en bladgewassen 

• Fenomenal voor bedekte sla- en andijvieteelt 

• Orvego voor bedekte teelt van sla en veldsla 

• Signum weer in Paksoi onder glas 

• Tramat 500 toegelaten in graszaadteelten en graszoden 

• toelating van Altacor voor radijs 

• Uitbreiding Previcur Energy voor sla, kruiden en opkweek kool 



Internationaal  

• In 2012 internationaal residuonderzoek 

• Ander project met nieuwe werkzame stof, trekt NL 

nu de kar in de EU 

 

 



Geïntegreerde gewasbescherming 

projecten 

• Bol ontsmetting groot sector project 

• Biologische vijanden 

• Biologische middelen  

 



Positieve ervaring 

• Toelatingshouders pakken steeds meer kleine 

toepassingen mee. 

• Dit komt door: 

– Meer mogelijkheden bij Ctgb 

– Concurrentie tussen toelatingshouders 

– Extra databescherming 

• Ondersteuning door Loket Kleine Toepassingen  



Hobbels 

• EU registratie werkzame stof 

• Vragen in basisdossier 

• Vragen over nut toelating (werking) 

• Grote toepassingen gaan voor 

 

Hobbel of uitdaging?  

•Sectorbrede aanpak 

•Nieuwe knelpunten 



Advies van CEMP’s 

Kies: 

• echte oplossingen 

• middelen die goede EU status hebben 

• middelen waarvoor uitbreiding in NL mogelijk is 

• middelen waarin geïnvesteerd wordt 

 



Bij welke CEMP moet u zijn? 

1. Akkerbouw, Hans de Keijzer (PA) 

2. Vollegrondsgroenten, Miriam Breedeveld (LTO) 

3. Uitgangsmateriaal, Gea Bouwman (Plantum) 

4. Boomteelt, Jeanne van Beek (ZLTO) 

5. Bollenteelt, Paul Venderbosch (KAvB) 

6. Glastuinbouw, Jeannette Vriend (LTO) 

7. Fruitteelt, Jaco van Bruchem (NFO) 



Bedankt voor uw aandacht 


