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Sneeuwschimmel in de graszodenteelt wordt beheersbaar 
 
Het Ctgb heeft de toelating van het schimmelbestrijdingsmiddel Caramba uitgebreid 
met de teelt van graszoden. De aanvraag is gedaan door BASF, op verzoek van het 
Productschap Akkerbouw. De graszodenkwekers zijn blij dat hiermee een middel 
beschikbaar is gekomen voor de bestrijding van sneeuwschimmel. 
  
De graszodenteelt in Nederland omvat een kleine 2.000 hectaren. Sneeuwschimmel is de 
belangrijkste ziekte in deze teelt. Kees Bos, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van 
Kwekers van Graszoden (NVKG) en lid van de Werkgroep Graszaad en Graszoden van het 
Productschap Akkerbouw: ‘Sneeuwschimmel kan de kwaliteit van de graszode behoorlijk 
aantasten, waardoor deze onverkoopbaar wordt. Bestrijding is vanaf 1 oktober a.s. weer 
nodig, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tot nu toe was alleen Signum toegelaten. 
Omdat dit onvoldoende is, hebben we vorig seizoen een tijdelijke vrijstelling voor Opus Team 
gekregen. We zijn dan ook blij dat Caramba nu regulier is toegelaten. Met Heritage, 
waarvoor Syngenta eerder dit jaar een etiketbijschrijving voor graszodenteelt verkreeg, zijn 
nu verschillende stoffen beschikbaar, wat ook uit oogpunt van resistentiemanagement 
belangrijk is. Hopelijk volgen er snel nog meer toelatingen voor onze kleine, specialistische 
teelt.” 
 
De graszodensector investeert, samen met de graszaadsector (vertegenwoordigd door 
Plantum en LTO), via het Productschap Akkerbouw, al een aantal jaar in een effectief 
middelenpakket. Daarbij wordt samengewerkt met de gewasbeschermingsindustrie. 
 
Caramba was al toegelaten op greens van golfterreinen. De toelating in graszoden is 
gerealiseerd via een vereenvoudigde uitbreiding, op aanvraag van BASF. Het Fonds Kleine 
Toepassingen (gefinancierd door de Productschappen Akkerbouw en Tuinbouw en het 
ministerie van EL&I) betaalde de aanvraag. 
 
De toelatingen van Caramba en Heritage in de graszodenteelt zijn voorbeelden van 
samenwerking tussen diverse organisaties in het Expert Centre Speciality Crops. Dit Expert 
Centre is een kennisnetwerk toegesneden op kleine teelten en de middelen en methoden die 
van belang zijn om deze teelten mogelijk te blijven maken.  
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Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gea Bouwman, senior beleidsmedewerker 
gewasbescherming bij Plantum, telefoon 0182 – 68 86 68, e-mail g.bouwman@plantum.nl. 


