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Agenda

1. Opening door de voorzitter Wim Geluk

2. Ontwikkeling sectoren (areaal verleden, heden toekomst, etc.) David Kasse

3. Wat zijn de onkruidproblemen in graszaad en graszoden Sjaak Bil

4. Uitgevoerd en lopend onderzoek Johan Wander

5. Wat hebben we de afgelopen jaren (dankzij het onderzoek) bereikt Gea Bouwman

6. Discussie: hoe houden we zonder financiering van het PA het 

onderzoek overeind

o.l.v. de 

voorzitter

7. Gezamenlijke lunch

8. Excursie graszaadproeven Rusthoeve

9. Afsluiting om 14:00 uur

2/5



3



4

Ontwikkelingen in de graszaadsector

David Kasse
Productschap Akkerbouw

25 juni 2013



Werkgroep Graszaad en Graszoden

• Platform van Plantum, LTO en NVKG: kwekers, 
zaaizaadhandel, graszaadtelers, graszodenkwekers

• 2012 graszaadteelt 14.383 ha, graszoden 2.000 ha
• Aansturing precompetitief teeltkundig onderzoek
• Volledig pakket aan gewasbeschermingsmiddelen is 

essentieel: onderzoek screening en toepassing 
Rusthoeve/DLV

• Coördinatie kleine toepassingen
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Areaal

Graszaadteelt in Nederland (ha)

1960 1970 1980 1990 1995 2000

8.800 9.000 19.300 26.945 21.715 23.049

2005 2010 2011 2012 2013

28.631 12.523 10.670 14.383
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Belangrijke soorten (ha in NL)

2005 % 2012 %
Engels raaigras 19.266 69,7 10.506 73,0
Roodzwenkgras 2.358 8,5 376 2,6
Rietzwenkgras 1.821 6,6 768 5,3
Westerwolds raaigras 1.518 5,5 1.149 7,9
Italiaans raaigras 734 2,7 513 3,6
Veldbeemdgras 1.226 4,4 562 3,9
Overige 702 2,6 509 3,5
Totaal 27.625  100 14.383   100



Kenmerken van de sector

• 5 handelsbedrijven: Innoseeds, Barenbrug,           
Euro Grass, Vandijke Semo, Joordens

• Nederland: kweker van nieuwe rassen
• Sterke concentratie van bedrijven in laatste 30 jaar
• 100% contractteelt: 2 contractvormen
• Participatiecontracten, teler deelt in prijsrisico
• Vaste prijs contracten, teler geen prijsrisico

8



• Markt is de wereldmarkt, invloed van wisselkoersen, 
conjunctuur

• Afzetmarkt verschilt van de markten van 
voedingsgewassen: het weer in uitzaaiperiode 
grassen beinvloedt het verbruik; financiële situatie 
veehouderij bepaalt beslissing tot herinzaai 
economische situatie beinvloedt recreatieve markt de

• Planning productie: concurrentie met andere 
gewassen, meerjarige teelt, langdurige opslag 
mogelijk
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Kenmerken van de markt



Belangrijk voor de Nederlandse 
graszaadsector

• Nederland is duur, maar heeft enkele voordelen ten 
opzichte van andere teeltgebieden: klimaat en 
bodem, vakbekwaamheid telers/loonwerkers

• Volledig pakket gewasbeschermingsmiddelen is 
voorwaarde voor continuïteit

• Contact met fabrikanten is essentieel: graszaad en 
graszoden meenemen in toelatingsaanvragen

• Attentie: het gaat om meerdere soorten; hooi is 
diervoeder; omschrijving toepassing: graszaad, 
graszoden, grasland, grasveld
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Einde
Dank voor uw aandacht



Onkruidbestrijding graszaad en 
graszoden

Sjaak Bil
25 juni 2013
Rusthoeve - Colijnsplaat



Inhoud

• Graszaad areaal Nederland

• Verdeling over de soorten

• GBM situatie per soort (hoofdsoorten)

• Belangrijkste aandachtspunten

• Graszoden



Graszaad areaal Nederland

Jaren HA NL totaal

2005 24446

2006 24346

2007 19754

2008 15887

2009 17662

2010 12523

2011 11454

2012 14383

2013 13183



Verdeling over de soorten
Soort 2012 2013
rietzwenkgras 768 990

roodzwenkgras:(fijn + fors) 376 202

italiaans raaigras 513 631

westerwolds raaigras 1.149 421

engels raaigras 10.506 9.646

gekruist raaigras 254 328

veldbeemdgras 562 573

festulolium 69 115

Overige soorten 186 277

Totaal 14.383 13.183



GBM situatie per soort (hoofdsoorten)
• Engels raaigras

– Onkruidbestrijding
• Ethofumesaat na zaai
• Primus, Starane, Verigal D, MCPA voorjaar
• Puma voorjaar
• Sencor, Boxer na de oogst
• Pilot in najaar of voorjaar

– Schimmelbestrijding
• Acanto, Allegro, Corbel, Prosaro, Sphere, Tilt.

• Knelpunten:
– P. dovenetel, ereprijs, akkerviool bestrijding
– Resistente duist
– Resistentie? Zwarte roest
– Etiket restrictie hooi vervoederen Ethofumesaat



GBM situatie per soort (hoofdsoorten)

• Rietzwenkgras
– Onkruidbestrijding

• Ethofumesaat na zaai
• Primus, Starane, Verigal D, MCPA voorjaar
• Puma voorjaar
• Pilot in najaar of voorjaar

– Schimmelbestrijding
• Corbel

• Knelpunten:
– P. dovenetel, ereprijs, akkerviool bestrijding
– Resistente duist
– Raaigras bestrijding
– Etiket restrictie hooi vervoederen Ethofumesaat



GBM situatie per soort (hoofdsoorten)

• Roodzwenkgras (onder dekvrucht)
– Onkruidbestrijding

• Hussar in de dekvrucht
• Boxer van onder dekvrucht
• Primus, Starane, Verigal D, MCPA voorjaar
• Focus Plus, Fusilade Max, Pilot najaar/voorjaar
• Hussar in voorjaar

– Schimmelbestrijding
• Corbel

• Knelpunten:
– Straatgras en ruwbeemd bestrijding
– Vulpia bestrijding



GBM situatie per soort (hoofdsoorten)

• Veldbeemdgras
– Onkruidbestrijding

• Hussar in de dekvrucht
• Boxer van onder dekvrucht
• Primus, Starane, Verigal D, MCPA voorjaar
• Pilot najaar/voorjaar
• Hussar in voorjaar

– Schimmelbestrijding
• Corbel, Prosaro

• Knelpunten:
– Straatgras, ruwbeemd en duist bestrijding



GBM situatie per soort (hoofdsoorten)

• Algemene GBM
– Slakkenbestrijding: Brabant slakkendood, Caragoal GR, 

Derrex.

– Halmverkorting: Moddus, Trimaxx

– Conserveringsmiddelen: Spodnam, Podstick



Belangrijkste aandachtspunten

• Slakkenbestrijding op zware grond een toenemend
probleem

• Straatgras en ruwbeemd bestrijding in roodzwenk
en veldbeemd

• Vulpia bestrijding in roodzwenk
• P. dovenetel, ereprijs, akkerviool bestrijding
• Toenemende druk van zwarte roest in engels

raaigras
• Raaigras bestrijding in rietzwenk
• Inzet groeistoffen niet mogelijk na 1 september

(uitgezonderd Starane)



Graszoden

• Ca 2000 ha graszodenteelt in NL
• Grootste knelpunten:

– Straatgras en ruwbeemd bestrijding in een mengsel van 
roodzwenk, veldbeemd en engels raaigras

– Emelten, engerlingen en regenwormen
– Witbol (Callisto)



Dank voor uw aandacht!

Op een goede samenwerking
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Uitgevoerd en lopend onderzoek 
graszaad en graszoden

Expertise centrum graszaad en graszoden

bijeenkomst graszaadbedrijven en agrochemie, 
25-06-2013
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ECG en website
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Richtingen van het onderzoek

1. Inzaai onder wintertarwe
2. Graszaadteelt
3. Graszoden

26/5
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1. Inzaai onder wintertarwe

A. Selectiviteitsonderzoek graanherbiciden
– Rietzwenkgras, veldbeemdgras, roodzwenkgras, 

Engels raaigras
– Straatgras
– Aanleg: najaar 2011, najaar 2013
– Resultaten zijn gerapporteerd

B. Inzaai Engels raaigras na Atlantis
– Wachttijd tussen toepassing en inzaai
– Voorjaar 2013 wegens omstandigheden niet 

gelukt
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2. Graszaadteelt

A. Screening in enkelvoud

28/5

Cultuur-
grassen

Onkruid-
grassen

# middelen # objecten

2009 11 9 17 26

2010 11 10 18 35

2011 7 10 17 32
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2. Graszaadteelt

B. Effectiviteit en selectiviteit Engels raai en rietzwenk
– 3-voud
– Windhalm, duist, ruwbeemd, zachte dravik
– Opbrengstbepaling, dkg, kk

29/5
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B. Effectiviteit en selectiviteit Engels raai en rietzwenk

Tijd-
stip

middel Dosering Eng
els

rietzw
enk

windh
alm

duist zcht
drvk

ruwbe
emd

T1 2 Tramat 500 3
T1 3 Tramat 500 + Callisto 0,6 + 1,5
T1 4 Tramat 500 + Sempra 1 + 0,06
T1 5 Tramat 500 + Sempra 1 + 0,1
T1
T4

6 Tramat 500 + Sempra
Puma S EW

1 + 0,06
1,2

T1
T4

7 Tramat 500 + Sempra
Puma S EW

1 + 0,1
1,2

T2 8 BCP222H 1
T3 9 BCP222H 2
T3 10 Monitor + olie 0,005
T3 11 Milagro 1
T3
T4

12 Milagro
Puma S EW

1
1,2

T4 13 Puma S EW 1,2
T4 14 Puma S EW + olie 1,2
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Tijd-

stip

middel Dosering Engels 

raaigras

riet-

zwenk-

gras

wind-

halm

duist zachte 

dravik

ruw 

beemd

Onbehandeld
7 ,0 6 ,7 8 ,7 6 ,0 4 ,0 9 ,0

T1 2 Tramat 500 3
7 ,3 5 ,3 3 ,7 5 ,3 3 ,3 3 ,7

T1 3 Tramat 500 + Callisto 0,6 + 1,5
5 ,7 6 ,7 1 ,2 3 ,3 2 ,3 5 ,0

T1 4 Tramat 500 + Sempra 1 + 0,06
7 ,3 5 ,3 1 ,4 6 ,0 3 ,3 2 ,0

T1 5 Tramat 500 + Sempra 1 + 0,1
6 ,7 5 ,7 0 ,3 6 ,3 3 ,0 1 ,8

T1 

/ T4

6 Tramat 500 + Sempra

 / Puma S EW

1 + 0,06 

/ 1,2

5 ,7 6 ,7 0 ,0 0 ,8 5 ,3 0 ,3

T1 

/ T4

7 Tramat 500 + Sempra

 / Puma S EW

1 + 0,1 

/ 1,2

4 ,5 7 ,3 0 ,0 3 ,3 3 ,5 0 ,8

T2 8 BCP222H 1
7 ,3 5 ,3 3 ,0 6 ,0 4 ,3 2 ,0

T3 9 BCP222H 2
7 ,7 3 ,7 0 ,7 6 ,0 3 ,0 0 ,0

T3 10 Monitor + olie 0,005
6 ,3 5 ,0 2 ,3 6 ,7 1 ,2 2 ,3

T3 11 Milagro 1
7 ,3 6 ,3 3 ,3 3 ,7 2 ,3 3 ,3

T3 

/ T4

12 Milagro 

/ Puma S EW

1 

/ 1,2

9 ,0 4 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,3 0 ,0

T4 13 Puma S EW 1,2
6 ,3 5 ,7 2 ,0 1 ,0 4 ,3 1 ,0

T4 14 Puma S EW + olie 1,2
5 ,3 6 ,7 2 ,0 1 ,3 5 ,3 1 ,0

B. Effectiviteit en selectiviteit Engels raai en rietzwenk
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3. Graszoden

Groot verschil selectiviteit t.o.v. graszaden

Selectiviteitsproef in 3-voud:
- Mengsel van 3 soorten
- 2011: 7 middelen / 11 behandelingen
- ‘12/’13: 9 middelen / 16 behandelingen

32/5
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Proefopzet

33/5

Co-
de 

middel hulpstof dosering l of kg per 
ha 

toepassingstijdstip 

1.  onbehandeld    
2.  als praktijk    
3.  Atlantis Actirob 0,15 + 1 Ong 5 weken voor overzaai 
3b. Atlantis Actirob 0,15 + 1 Bij zaai 
4.  Atlantis Actirob 0,15 + 1 2 à 3-blad 
5.  Boxer  4 2 à 3-blad 
6.  Boxer + 

Tramat500 
 4 

1 
2 à 3-blad 
2 à 3-blad 

7.  Hussar vloeibaar  0,05 2 à 3-blad / 1-blad straatgras 
8.  Hussar vloeibaar + Moddus  0,05 + 0,1 2 à 3-blad / 1-blad straatgras 
9.  Hussar vloeibaar +  

Tramat500 
 0,05 + 

1 
2 à 3-blad / 1-blad straatgras +  
2 à 3-blad 

10.  Tramat 500 tweemaal  0,5 
1 

Voor opkomst 
3 maanden later 

11.  Tramat 500 + Laudis  1 + 2,25 2 à 3-blad 
12.  Laudis  2,25 2 à 3-blad / 1-blad straatgras 
13.  Sempra  0,1 Voor opkomst 
14.  Accent (WG) Trent90 0,045 + 0,1/100 l 2 à 3-blad 
15.  Puma Extra EW  1 2 à 3-blad 
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Selectiviteit

34/5

middel dosering
onbehandeld 8,7

als praktijk 6,2

Atlantis 0,15 + 1 T-5 0,8

Atlantis 0,15 + 1 T1 7,5

Atlantis 0,15 + 1 T2 6,3

Boxer 4 T2 5,0

Boxer + Tramat500 4 + 1 T2 4,3

Hussar vloeibaar 0,05 T2 6,2

Hussar vloeibaar + Moddus 0,05 + 0,1 T2 6,0

Hussar vloeibaar + Tramat 500 0,05 + 1 T2 6,3

Tramat 500 tweemaal 0,5 + 1 T1 + T3 7,0

Tramat 500 + Laudis 1 + 2,25 T2 7,0

Laudis 2,25 T2 8,3

Sempra 0,1 T1 8,3

Accent (WG) 0,045 + T2 2,7

Puma Extra EW 1 T2 8,0
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4. Welk onderzoek moet er nog gebeuren

• Graanherbiciden 2013 / 2014
• Inzaai Engels raaigras na Atlantis
• Voortzetting Engels raaigras (GEP)
• Voortzetting rietzwenkgras (GEP)
• Voortzetting graszoden (GEP)
• Effectiviteit en selectiviteit bestrijding 

Vulpia’s en Poa’s in roodzwenkgras
• Effectiviteit en selectiviteit bestrijding Poa’s, 

struisgras en duist in veldbeemdgras
• Screening in pottenproef

35/5
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Interessante producten voor onderzoek

• methiozolin (Moghu Research Center, Korea)

• mesotrione en/of nicosulfuron

• ……
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Dank voor uw aandacht.

© DLV Plant



Resultaten middelenpakket 

graszaad en graszoden

25 juni 2013 – Gea Bouwman



Vertegenwoordigt

Plantum



Knelpunten: 
1. ONKRUIDEN, met name grasachtigen
2. schimmels zoals sneeuwschimmel (graszoden) 

en roest, meeldauw, afrijping (graszaad)
3. graszoden: bodeminsecten zoals emelten en 

engerlingen; aaltjes
4. graszaad: groeiregulatie / legering
5. graszaad: bladluizen, graszaadgalmug, slakken

Hoe kan het probleem, chemisch of niet-chemisch, 
aangepakt worden?
�Onderzoek

Hoe krijgen we toelating voor een middel?
� Coördinatie effectief middelenpakket

Gewasbeschermingsproblemen 
graszaad- en graszodenteelt



Zorgen voor aanpassing beleid

‘toelatingsroutes’:
• Reguliere aanvragen door toelatinghouders
• Derdenaanvragen door de sector (met 

medewerking toelatinghouder = TH).
• Aanvraag etiketwijziging door TH 
• Wederzijdse erkenning van buitenlandse 

toelatingen.
• 120 dagen vrijstelling. 
• Andere derogaties: DVG; Essential Use; 

Critical Use.

Financieringshulp: Fonds Kleine Toepassingen

Hoe realiseren van toelatingen?



EU Verordening 1107/2009:

• Zonale aanvraag, eenvoudiger overnemen van 
toelatingen binnen één zone

• NL KUG (sinds 2012): verkorte niet-zonale 
procedure voor uitbreiding voor kleine 
toepassingen die vallen binnen de risk envelope

Expert Centre Speciality Crops
(www.specialitycrops.eu): 
• commitment van alle partijen om oplossingen 

te realiseren voor kleine toepassingen en 
• om dit sneller, efficiënter en effectiever te doen
• Voorbeeld: sneeuwschimmel in graszoden in 

2012 als topprioriteit aangemerkt

Resultaten beleid (1)



Aanpassing areaalgrenzen eind 2012: van 1.000 ha 
naar 5.000 ha voor onbedekte teelten. 
Bij graszaadteelt alleen Engels raaigras nog ‘groot’.

Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming (mei 
2013), ondersteuning overheid voor:
• kleine teelten, FKT, Expert Centre
• Basis- en laagrisicostoffen
• Europese harmonisatie in beoordeling

Van WGGA naar WG:
• Bedreiging: frequentie, inperking 

toepassingsgebied, vervallen LDS
• Kans: vergroting toepassingsgebied

Resultaten beleid (2)



• Graszodenteelt in herziene Definitielijst 
Toepassingsgebieden Gewasbeschermings-
middelen 2011: 

2. Cultuurgrasland, 2.1 voedergrasland, 2.2 graszodenteelt

8. Openbaar groen, 8.1 grasvegetatie -

- gazon inclusief graszodenteelt

- speelweide inclusief graszodenteelt

- sportveld incl. golfterrein en graszodenteelt

- grasbermen

�Graszodenteelt op diverse wijzen en explicieter 
gedekt door etiket; eenvoudiger etiketwijziging 
mogelijk

Resultaten beleid (3)



1. Tramat (ethofumesaat)

• terugkeer toelating in Engels en Italiaans raai
• toelating graszaadteelt-breed (via uitbreiding 

kleine toepassingen)
• uitbreiding naar graszodenteelt
• uitbreiding met voor-opkomst toepassing, met 

lage dosering  (bij aanpassing naar WG voor alle 
graszaadteelten gerealiseerd) 

• resterende wens: beperking vervoedering van 
het graszaadhooi van etiket krijgen

Samenwerking met zowel Bayer CropScience als 
Agrichem.

Resultaten toelatingen (1)



2. Puma
Uitbreiding zaadteelt rietzwenk en graszoden

3. Pilot / Targa Prestige
Toelating zaadteelt zwenkgras breed (dus inclusief 
rietzwenk)

4. Diverse middelen tegen sneeuwschimmel in 
graszodenteelt

Toelating Signum, Caramba, Heritage, Prosaro, 
Chipco Green (gazons tot 200 m2)
Vrijstelling 2011 Opus Team

5. Acanto
Uitbreiding van de toelating naar graszaad

Resultaten toelatingen (2)



6. Vrijstelling metaldehyde-slakkenkorrels
Caragoal en Brabant Slakkendood; vrijstelling 
(DVG) voor gebruik in de periode 1 sept. - 1 maart

7. Merit Turf 
Toelating in graszodenteelt tegen emelten

8. Primo Maxx
Terugkeer ‘sportvelden incl. graszodenteelt’

9. Moddus: toelating en toepassing in graszaad

… En diverse projecten, met middelen die uit het 
onderzoek als goed toepasbaar naar voren 
kwamen, lopen nog!

Resultaten toelatingen (3)



1. Vrijstellingsaanvraag Gallant in 2011

2. Axial in veldbeemd en graszoden
Project op basis van nader onderzoek afgeblazen.

3. ProSeed (zaadbehandeling thiram)
Behoud behandeling graszaad nog onzeker

4. Terugkeer Tribunil / Ormet / Sniper

… en ook hier nog onzekere projecten…

Niet alles heeft (direct) succes…



Er is resultaat te boeken in het bereiken en 
behouden van een effectief middelen- en 
maatregelenpakket voor de teelt van graszaad en 
graszoden, maar dit vergt continue investering in:

• onderzoek
• medewerking van beleid, toelatingsautoriteit en 

zeker toelatinghouder!
• financiering (Fonds Kleine Toepassingen)
• coördinatie

Ter afsluiting en overweging



Dank voor uw aandacht!
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Discussie: hoe houden we zonder 

financiering van het PA het 

onderzoek overeind

51/5
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Stellingen

• Moet het onderzoek overeind blijven?
• Is de agrochemie bereid om te investeren in 

deugdelijkheidsonderzoek voor 
perspectiefvolle middelen?

• Hoe kom je er achter wat perspectiefvol is in 
graszaad?

• Wil de agrochemie investeren in screening?

52/5
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Dank voor uw aandacht.

© DLV Plant
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Samenvatting / toelichting presentaties 

Ontwikkelingen in de graszaadsector
De werkgroep graszaad en graszoden fungeert als platform waarin wensen voor onderzoek 
geformuleerd worden, onderzoek begeleid wordt en toelatingen worden gestimuleerd. Het onderzoek 
moet van belang zijn voor alle telers.
Het areaal stabiliseert nu rond de 14.000 ha. Het grote areaal in de ’90 t/m 2006 was te danken aan 
de EU steun en de gunstigere uitbetalingsprijs t.o.v granen. Het areaal graszoden ligt vrij stabiel op 
ongeveer 2000 ha. Vier van de vijf kweekbedrijven (Barenbrug, Euro Grass, Innoseeds, Joordens, 
Vandijke Semo) zijn sterk internationaal georiënteerd. In Nederland blijft kweekwerk en teelt pre-
basis en basiszaad internationaal belangrijk. De kwaliteit is hoog. Wereldwijd zijn Denemarken en 
Oregon belangrijke teeltgebieden.

Onkruidbestrijding graszaad en graszoden
De knelpunten wat betreft onkruidbestrijding zijn in graszaadgewassen ongeveer hetzelfde als in 
graszoden. In rietzwenkgras is bestrijding van raaigras een probleem.
Het zou wenselijk zijn als er meer groeistoffen (herbiciden) gespoten zouden mogen worden na 1 
september in een lage dosering. De onkruiden groeien door en kunnen na 1 maart groot zijn. De 
kans op deze verbreding is klein volgens de gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten.
Zwarte roest is in Engels raaigras een toenemend probleem. Het is tegenwoordig standaard dat er 
eenmaal wordt gespoten en vaak is een tweede bespuiting nodig. De kans op resistentie wordt 
zodoende groter.
Ethofumesaat is een belangrijk herbicide en heeft het grote nadeel dat het graszaadhooi niet 
vervoederd mag worden. Er is een markt voor ongeveer 85% van het hooi. 54/5
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Samenvatting / toelichting presentaties 

Voor de bestrijding van straatgras  en ruwbeemdgras in roodzwenkgras, rietzwenkgras en graszoden 
is  een toelating van Gallant wenselijk. 
Voor de bestrijding van slakken na de zaai van Engels raaigras in het najaar is een regenvaster
product wenselijk. Er zou in natte jaren tot vijfmaal toe gestrooid moeten worden.
Het conserveringsmiddel Podstick gaat van de markt.
Top 5 knelpunten:
– Vervoedering hooi na toepassing ethofumesaat
– Bestrijding slakken in Engels raaigras
– Raaigrasbestrijding in rietzwenkgras
– Bestrijding straatgras en ruwbeemdgras in roodzwenkgras en rietzwenkgras
– Bestrijding straatgras in graszoden

Uitgevoerd en lopend onderzoek graszaad en graszoden
In het ECG werken het AIKC Rusthoeve en DLV Plant samen aan onderzoek graszaad en 
graszoden. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de website. Rapportages met niet 
toegelaten middelen staan op een afgeschermd gedeelte.
Er is de afgelopen jaren veel screeningsonderzoek gedaan gericht op veel soorten cultuur- en 
onkruidgrassen. In 2012 is een proef aangelegd gericht op effectiviteit tegen duist, ruwbeemd, 
windhalm en zachte dravik en selectiviteit in Engels raaigras en rietzwenkgras. Met diverse middelen 
of combinaties worden goede resultaten behaald. In 2012 is de tweede proef in graszoden 
aangelegd.  Ook hier worden nu diverse veelbelovende resultaten geboekt.
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Resultaten middelenpakket graszaad en graszoden
Plantum vertegenwoordigd in Landbouw de gehele keten.
De toelatingsroutes zijn tegenwoordig beperkt. Een DVG (dringend vereiste toelating 
gewasbeschermingsmiddel) kan nog doorlopen, maar niet meer aangevraagd worden. Hetzelfde 
geldt voor andere derogaties.
Het Fonds Kleine Toepassingen wordt voor 50% gefinancierd door het ministerie van Economische 
Zaken en voor 50% door de Productschappen Akkerbouw en Tuinbouw. Het is nog niet bekend hoe 
dit vanaf 2014 door de bedrijfslevenkant opgepakt wordt gezien het opheffen van de 
productschappen. Het ministerie heeft wel toegezegd het FKT te willen blijven steunen. De regeling 
KUG (kleine uitbreiding gewasbeschermingsmiddel) is specifiek voor Nederland ontwikkeld en van 
toepassing voor producten die in Nederland een hoofdtoelating hebben. De grens voor het areaal 
voor een kleine toepassing is opgerekt naar 5000 ha. Daarbij moeten nu wel enige gegevens 
geleverd worden over de selectiviteit.
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Discussie: hoe houden we zonder financiering van het PA het onderzoek overeind
De graszaadbedrijven geven aan dat ze door willen met onderzoek omdat dit noodzakelijk is om het 
hoge kwaliteitsniveau in Nederland te handhaven en het meerwaarde heeft om dit gezamenlijk te 
doen. Ook willen ze door met coördinatie middelenpakket.
Voor financiering van het Fonds Kleine Toepassingen zal door de overheid geëist worden dat het 
bedrijfsleven ook meebetaald. Binnen het Expert Centre Speciality Crops wordt door o.a. LTO en 
Nefyto gekeken hoe dit georganiseerd kan worden, waarbij een ketenbrede financiering de voorkeur 
heeft. Het FKT kan naast Ctgb-kosten ook stukken specifiek onderzoek financieren die nodig zijn 
voor een bepaald product; het FKT financiert geen screeningsonderzoek.
Voor de gewasbeschermingsmiddelenproducenten is het graszaadareaal van de hele EU klein. Kans 
op toelating is er alleen voor producten die in grotere gewassen toegelaten zijn. Er is wel interesse 
om in graszaad en graszoden te investeren. De producenten staan niet identiek in de markt, voor 
sommigen is ook een breed pakket of een pakket voor specialistische teelten van belang. 
Meebetalen aan screeningsonderzoek door het ECG is voor de producenten mogelijk.
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