Kleine toepassingen

Definities

Industrie

Ondersteuning

Bedreigingen

• Ook gewassen die op een beperkt
areaal worden verbouwd (kleine
teelten) of aantastingen in grote
gewassen die niet vaak voorkomen,
hebben gewasbescherming en in de
meeste gevallen ook
gewasbeschermingsmiddelen nodig.
• Europa is sterk in kleine,
gespecialiseerde teelten (speciality
crops, minor uses) en Nederland is
met haar grote diversiteit aan
hoogwaardige teelten kampioen
kleine teelten. Al vele jaren wordt
daarom in Nederland actief gewerkt
aan toelatingen van
gewasbeschermingsmiddelen voor
kleine toepassingen.
• Gewasbeschermingsmiddelen voor
kleine toepassingen moeten worden
toegepast volgens de regels van
geïntegreerde gewasbescherming,
IPM. Zowel in de fase van preventie
als bij het beheersen en bestrijden
van ziekten, plagen en onkruiden
spelen gewasbeschermingsmiddelen
een rol.
• Wat in Nederland, bij de toelating
van een gewasbeschermingsmiddel,
onder de definitie van kleine
toepassing valt, is bepaald door het
Ctgb via de Lijst voor kleine
toepassingen.

• De industrie geeft bij het
samenstellen van de aanvraagdossiers ook aandacht aan kleine
toepassingen. Indien mogelijk
worden de kleine toepassingen
direct meegenomen bij de zonale
aanvraag of de wederzijdse
erkenning.
• Verordening 1107/2009 geeft
daarnaast de mogelijkheid om
nationaal maatregelen te nemen
om de indiening van aanvragen
voor uitbreiding van de toelating
van reeds toegelaten
gewasbeschermingsmiddelen voor
kleine toepassingen, te vergemakkelijken of aan te moedigen.
Daarvoor is in Nederland de NL
KUG toelating gecreëerd. NL KUG
toelatingen worden vaak door de
toelatinghouder ondersteund en
ingediend. In Nederland gaat het
om enkele honderden NL KUG
toelatingen.
• Ook de Europese koepelorganisatie
ECPA heeft aandacht voor minor
uses.

• Bedrijfsleven en overheid hebben
de handen ineen geslagen om
gewasbeschermingsmogelijkheden voor kleine toepassingen
te verbeteren. Zo wordt er
samengewerkt in het Expert
Center for Speciality Crops.
• Op initiatief van LTO Nederland
en Nefyto is de Stichting Kleine
Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen opgericht. Deze
stichting beheert het Fonds
Kleine Toepassingen voor
ondersteuning van
toelatingskosten voor middelen
en biologische bestrijders.
• Met hulp van het fonds wordt het
aantal wettelijk toegestane
toepassingen van
gewasbeschermingsmiddelen of
biologische bestrijders verruimd.
• Problemen met gewasbeschermingsmogelijkheden in kleine
teelten spelen niet alleen in
Nederland. Wereldwijd hebben
telers en overheden niet genoeg
veilige gewasbeschermingsmiddelen en -methoden voor
kleine toepassingen. Daarom zijn
er ook verschillende
internationale initiatieven die
door de Nederlandse overheid
worden ondersteund.

• Hoewel er al veel is gerealiseerd
om kleine toepassingen te
ondersteunen, zijn er steeds
weer nieuwe uitdagingen.
• Kleine teelten zijn extra
kwetsbaar door het wegvallen
van stoffen op Europees niveau.
Het middelenpakket is immers al
beperkt en er zijn vaak geen
alternatieven.
• Internationaal bestaat er geen
consensus over wat kleine
toepassingen zijn. Procedures en
dossiervereisten verschillen. Zo
vragen sommige landen studies
die op grond van de EU-verordening niet noodzakelijk zijn. Met
meer harmonisatie zou er via
zonale toelatingsaanvragen meer
voor kleine teelten gedaan
kunnen worden.
• Bij hernieuwde EU-goedkeuring
worden soms wijzigingen in de
eindpunten van een werkzame
stof vastgesteld. Tot dat
middelen op basis van deze
nieuwe eindpunten opnieuw zijn
beoordeeld, kunnen geen teelten
op het etiket worden bijgeschreven. Dit kan jaren duren.
• Op nationaal niveau is de DTGlijst (Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen) soms een
belemmering waardoor

aanvullende KUG-aanvragen
nodig lijken te zijn. Bij een
nieuwe versie van de DTG-lijst
kunnen etiketten die onder
oude lijsten vallen niet
eenvoudig en pragmatisch
worden gerepareerd. Nieuwe
kleine gewassen, die eerder
minder relevant waren in
Nederland, vallen dan nog wel
eens buiten de boot.
• Ook diverse politieke partijen
in de Tweede Kamer vragen
aandacht voor de problematiek
van kleine toepassingen. In
juni 2018 reageerde minister
Schouten dat de volgende
resultaten zijn geboekt:
✓ Het Loket kleine toepassingen
heeft in 2017 geresulteerd in
het uitbreiden van de
toelating van 25 middelen.
✓ Het Fonds kleine
toepassingen heeft in 2017
budget toegekend aan
projecten die de uitbreiding
beogen van 20 middelen voor
kleine toepassingen in
verschillende sectoren.
✓ Er is een geactualiseerde
versie van de Lijst kleine
toepassingen en het
Extrapolatiedocument
opgeleverd. Dit leidt tot een
meer grofmaziger indeling
van de sierteelt en meer
extrapolatiemogelijkheden.
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