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Stomp nu inzetbaar in lupine, pastinaak en zomerbloementeelten 
aconitum, astilbe, hosta en pioenroos   
 
Op verzoek van de sector besloot het Ctgb de toelating van het 
onkruidbestrijdingsmiddel Stomp 400 SC uit te breiden naar de teelt van lupine, voor 
levensmiddelen en voor diervoeding, de teelt van pastinaak en de zomerbloementeelten 
aconitum, astilbe, hosta en pioenroos. 
 
“De topper dit voorjaar voor de pioenenteelt, nu is eindelijk Stomp inzetbaar in onze teelt”, aldus 
Aad Vernooy van de landelijke commissie Zomerbloemen van LTO Groeiservice. 
 
De toelating in lupine voor levensmiddelen en diervoeding is de eerste toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel in deze voor Nederland nieuwe teelt. Lupine wordt in 
levensmiddelen ingezet als vleesvervanger en als ingrediënt in brood en andere bakproducten. 
Bij diervoeding loopt een project met varkensvoer. 
 
De uitbreiding van de toelating kwam tot stand in samenwerking met fabrikant BASF Nederland 
B.V., het Productschap Akkerbouw en LTO Groeiservice. Het Fonds Kleine Toepassingen, dat 
gefinancierd wordt door de Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw en het ministerie van 
Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), financierde de uitbreiding. 
  
De toelating is gerealiseerd door middel van een zogenaamde vereenvoudigde uitbreiding, 
waarvoor gegevens over werkzaamheid en fytotoxiciteit niet formeel zijn getoetst. Gebruik van 
dit middel in deze teelt is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
 
Expert Centre voor Specialty Crops 
De etiketuitbreiding van Stomp 400 SC is een voorbeeld van samenwerking tussen diverse 
organisaties in het Expert Centre voor Specialty Crops. Dit Expert Centre is een 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 over de etiketuitbreiding zomerbloemen contact op met Jeannette 
Vriend, LTO Groeiservice, telefoon 06 - 307 320 68, e-mail j.vriend@groeiservice.nl en over de 
etiketuitbreiding lupine met Hans de Keijzer, Productschap Akkerbouw, telefoon 06 – 527 236 
23, e-mail h.de.keijzer@hpa.agro.nl. 
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Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeannette Vriend, telefoon 06 - 307 320 68, e-mail 
j.vriend@groeiservice.nl of Hans de Keijzer, telefoon 06-52723623, e-mail h.de.keijzer@hpa.agro.nl. 
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