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Hussar vloeibaar nu ook toegelaten in vlas en struisgras
Op verzoek van Vlas en Hennep.NL en Plantum heeft het Ctgb besloten de toelating van het herbicide
Hussar vloeibaar uit te breiden met de teelt van vlas en de zaadteelt van struisgras.
Hussar vloeibaar is een onkruidbestrijdingsmiddel op basis van de stoffen iodosulfuron-methyl-natrium en
mefenpyr-diethyl (safener). Het middel was al toegelaten tegen onkruiden in de teelt van wintertarwe,
winterrogge, triticale, teff en zaadteelt van zwenkgrassen en beemdgrassen.
Voor de vlasteelt is Hussar vloeibaar een welkome aanvulling op het smalle pakket van beschikbare
herbiciden. Watze van der Zee, voorzitter Vlas en Hennep.NL: “Goede onkruidbestrijding bij de start is
cruciaal voor een geslaagde vlasteelt. Onkruiden geven in de vlasteelt namelijk niet alleen opbrengstverlies,
maar ook kwaliteitsverlies: onkruiden verontreinigen het product (vezels en zaaizaad) en bemoeilijken de
oogst en de verwerking van het vlas. Als vlastelers wilden we daarom graag over een middel uit de
sulfuron-groep beschikken, om éénjarige breedbladige onkruiden in een jong stadium te kunnen
aanpakken. Onze Belgische collega’s hebben al een aantal jaar positieve ervaring met Hussar: wij zijn blij
dat nu ook de Nederlandse vlastelers er over kunnen beschikken.”
Ook in de graszaadteelt is elke nieuwe toelating van een herbicide welkom. Joop Bouwkamp, Barenbrug:
“De zaadteelt van struisgras is in Nederland met zo’n 75 ha een typische kleine teelt, die bij toelatingen nog
wel eens buiten de boot valt. Het is dan ook een goede zaak dat we nu voor met name de breedbladigenbestrijding dit middel beschikbaar krijgen in struisgras.”
Het Productschap Akkerbouw, via de Commissie Vlas en de Werkgroep Graszaad en Graszoden, financierde
en begeleidde de afgelopen jaren screeningsonderzoek naar herbiciden in vlas en graszaad- en
graszodenteelt. Hieruit kwam Hussar vloeibaar als interessant middel naar voren. In samenwerking met
fabrikant Bayer CropScience kon een derdenuitbreiding worden aangevraagd, via de Stichting Trustee
Bijzondere Toelatingen en met financiering van het Fonds Kleine Toepassingen. Het werk aan een effectief
pakket gewasbeschermingsmiddelen en – methoden voor vlas en voor graszaad en graszoden wordt
voortgezet onder de vlag van de brancheorganisaties Vlas en Hennep.NL en Plantum.
Het nu toegelaten gebruik is beoordeeld volgens de procedure voor een ‘kleine toepassing’ (NLKUG). Dat
betekent dat er geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek is uitgevoerd en beoordeeld. Gebruik in
deze teelten komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
De uitbreiding van de toelating van Hussar Vloeibaar is een voorbeeld van het werk dat wordt gedaan in
het kader van het Expert Centre voor Speciality Crops (www.specialitycrops.eu).

Meer informatie
Neem contact op met Gea Bouwman, Plantum (tel. 0182 688 668, email g.bouwman@plantum.nl) of David
Kasse, Vlas en Hennep.NL (tel. 079 3030 333, email kasse@bo-akkerbouw.nl).

