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Toelating Dual Gold uitgebreid met bloemzaadteelt en andere kleine
gewassen
Op verzoek van Plantum, mede namens andere sectoren, heeft het Ctgb besloten de
toelating van het herbicide Dual Gold uit te breiden met veredeling, bloemzaadteelt,
groentezaadteelt en zaadteelt van een aantal akkerbouwgewassen, teunisbloem,
aardbei, knoflook, aromatische wortelgewassen, gladiool, Liatris, 2-jarige rozen, 2jarige vruchtbomen, Fagus en vaste planten.
Dual Gold 960 EC is een onkruidbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof Smetolachloor. Het middel was reeds toegelaten voor gebruik in bieten, mais,
witlofpennenteelt, cichorei, bonen, uien, sjalotten, lelie, tulp en aardbei-wachtbedden en productievelden.
Met name in de bloemzaadteelt keek men al geruime tijd uit naar de toelating van Dual Gold.
Wil Boogaard van de Studieclub voor Groente- en Bloemzaadteelt ‘Eiland Tholen’: “De
bloemzaadteelt is een specialistische tak van de landbouw. Op een relatief klein oppervlakte,
ca. 450 ha, worden ongeveer 80 soorten planten geteeld. Eén van de grootste knelpunten in
de bloemzaadteelt vormt de onkruidbestrijding. Er mag bij de oogst namelijk geen
onkruidzaad tussen het bloemzaad zitten. De mogelijkheden voor mechanische
onkruidbestrijding zijn veelal beperkt. Ook inzet van herbiciden is gecompliceerd, door de
veelheid aan gewassen (en plantenfamilies) waarmee we te maken hebben. Onze studieclub
voert daarom al vele jaren onderzoek uit naar onkruidbestrijding, waarbij Dual Gold als
geschikt middel naar voren kwam. Het kan een groot aantal onkruiden, zoals zwarte
nachtschade, muur en grassen, effectief bestrijden en is in diverse bloemzaadgewassen
veilig, zonder gewasschade, in te zetten. De toelating van Dual Gold kan de benodigde
hoeveelheid handmatig wiedwerk sterk verlagen, waardoor de rendabiliteit van de
bloemzaadteelt toeneemt en we deze mooie teelt voor Nederland kunnen behouden!”
Ook andere teelten zijn blij met de toelating van Dual Gold. “Voor het relatief kleine gewas
Liatris is dit een zeer welkome aanvulling in de onkruidbeheersing,” aldus Aad Vernooy,
netwerkcoördinator snijbloemen van LTO Glaskracht Nederland. De KAVB meldt dat in
sectorgefinancierd onderzoek in de bloembollenteelt Dual Gold ook als geschikt naar voren
kwam. De gladiolenkwekers zijn dan ook verheugd met de al lang gewenste uitbreiding.
Datzelfde geldt voor de bomen- en vasteplantentelers en voor de aardbeienplantentelers, die
het middel op basis van onderzoek ook graag in vermeerderingsvelden willen toepassen. Tot
slot is ook voor de akkerbouwmatige teelten van teunisbloem, knoflook en aromatische
wortelgewassen de toelating een belangrijke aanvulling op het smalle middelenpakket.
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 aanvraag was een Expert Centre Speciality Crops project, waarin Syngenta Crop
Protection samenwerkte met Plantum (als coördinator namens de sectoren), LTO
Glaskracht, KAVB, ZLTO en Productschap Akkerbouw. Het Fonds Kleine Toepassingen
heeft de Ctgb-beoordeling financieel ondersteund. De toelating is aangevraagd via de
Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen.
Het Expert Centre voor Speciality Crops (www.specialitycrops.eu) is een
samenwerkingverband en 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.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Gea Bouwman, Plantum (tel. 0182 – 68 86 68,
email g.bouwman@plantum.nl).

