Persbericht

Toelating Scelta uitgebreid met veredeling en zaadteelt
Op verzoek van Plantum en Certis heeft het Ctgb besloten de toelating van het middel
Scelta uit te breiden met veredeling en zaadteelt. De aanvraag was een Expert Centre
Speciality Crops project. Het Fonds Kleine Toepassingen heeft de Ctgb-beoordeling
financieel ondersteund.
Scelta is een mijtenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof cyflumetofen. Het middel
was reeds toegelaten voor gebruik in bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste
planten en openbaar groen.
Gea Bouwman, coördinator effectief middelenpakket voor plantaardig uitgangsmateriaal bij
Plantum: “De veredeling en zaadteelt van akkerbouw-, groenten- en sierteeltgewassen vindt zowel
buiten als binnen plaats. De omstandigheden zijn vaak afwijkend van de productieteelt van deze
gewassen: de teeltduur is bijvoorbeeld veel langer (tot en met bloei en zaadzetting), er staan
verschillende gewasstadia naast elkaar in één kas en er wordt veel met biologische bestrijding
gewerkt. Daardoor kunnen andere ziekten en plagen optreden dan in de productieteelt. Vaak zijn
er dan nog geen middelen toegelaten voor deze specifieke toepassingen. Plantum had ‘mijten in
veredeling en zaadteelt’ daarom aangemeld als knelpunt bij het Expert Centre Speciality Crops.
We zijn verheugd dat Certis zich bereid toonde een uitbreidingsaanvraag voor Scelta te
ondersteunen, en dat dit nu tot een brede toelating voor deze teelten heeft geleid.”
Het nu toegelaten gebruik in “bedekte veredeling en zaadteelt en de onbedekte teelt van
veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten,
oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen, witlof, chorei,
boekweit en meekrap” 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.
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.
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Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Gea Bouwman, Plantum (tel. 0182 – 68 86 68, email
g.bouwman@plantum.nl).

