
 
 
 

 
 
 
Toekenningen Fonds Kleine Toepassingen  
Het Fonds 2015-2019 is verlengd tot en met 31 oktober 2020. In de tiende en elfde 
aanvraagronde zijn in totaal 33 aanvragen voor financiële ondersteuning voor onderzoeks- en 
toelatingskosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 534.047,-. De tabel geeft een 
overzicht van de toegekende aanvragen. 
  
Fonds gesloten 
Het is niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen voor het Fonds 2015-2019. Uit een 
onlangs uitgevoerde evaluatie blijkt dat het Fonds Kleine Toepassingen voorziet in een behoefte. 
Daarom oriënteren de betrokken partijen zich momenteel op een vervolg. 
 
Algemene informatie 
Het Fonds Kleine Toepassingen is een gezamenlijk initiatief van het agrarisch bedrijfsleven, de 
toelatinghouders en de overheid. Het biedt financiële ondersteuning voor de toelating van groene 
en chemische gewasbeschermingsmiddelen en voor ontheffing van biologische bestrijders voor 
kleine toepassingen. Het gaat hierbij om belangrijke toepassingen die, vanuit de toelatinghouder 
gezien, als niet rendabel beschouwd worden. De gelden worden beheerd door de Stichting Kleine 
Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen, die speciaal hiervoor door Nefyto en LTO Nederland 
is opgericht.  
 
Voor meer informatie kunt u www.specialitycrops.eu raadplegen of contact opnemen met het 
secretariaat van de Toekenningscommissie, Ivonne Elberse (NVWA), 06 294 44 871 of e-mail: 
fondskleinetoepassingen@minlnv.nl.  
 
Overzicht toegekende aanvragen 
gewas aantaster aard van  

het middel 
aardbei spintmijt  acaricide 
aardbei (bedekt), houtig kleinfruit, steenfruit, 
tomaat, aubergine, bloembollen, 
bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, 
vaste planten en zomerbloemen 

galmijt,  
echte meeldauw, 
schurft  

acaricide/  
fungicide 

lelie (onbedekt), bloemisterijgewassen (onbedekt), 
div. boomkwekerijgewassen, vaste planten en 
bloemenzaadteelt 

Rhizoctonia sclerotium 
en Sclerotinia 

fungicide 

bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, 
vaste planten, zomerbloemen, bloemenzaadteelt 

echte meeldauw,  
Sclerotinia 

fungicide 

kleinfruit, bloembollen, bloemisterijgewassen, 
boomkwekerijgewassen en vaste planten 

Pythium fungicide 

bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, 
vaste planten, zomerbloemen en bloemenzaadteelt 

o.a. Botrytis en 
Sclerotinia  

fungicide 

houtig kleinfruit echte meeldauw fungicide 
fruitgewassen, potplanten, vruchtbomen- en 
struiken 

bewaarziekten,  
Sclerotinia spp., 
Botrytis spp. 

fungicide 

aardbei (vermeerderingsteelt) Phytophthora spp. fungicide 
 



gewas aantaster aard van  
het middel 

bloembollen, bloemisterij (grondgebonden en niet-
grondgebonden) 

Botrytis,  
echte meeldauw 

fungicide 

komkommer, potroos echte meeldauw fungicide 
fruitgewassen, div. bloembolgewassen, 
bloemisterijgewassen (onbedekt), 
boomkwekerijgewassen, vaste planten en 
bloemenzaadteelt 

Phytophthora, schurft, 
Alternaria, Pythium,  
valse meeldauw, 
Sclerotinia, Botrytis  

fungicide 

div. bloembolgewassen, bloemisterijgewassen, 
boomkwekerijgewassen, vaste planten en 
zomerbloemen 

Botrytis fungicide 

witlof (trekteelt), div. bloembolgewassen,   
snij- en trekheesters, div. boomkwekerijgewassen, 
vaste planten en zomerbloemen 

Rhizoctonia fungicide 

radijs (bedekt) zwartrot,  
bodemschimmels 
(Rhizoctonia solani/ 
Thanatephorus 
cucumeris) 

fungicide 

Bromeliaceae n.v.t. groeiregulator 
bloemisterijgewassen (bedekt) n.v.t. groeiregulator 
peer en zure kers n.v.t. groeiregulator 
karwij en aromatische kruidgewassen onkruiden herbicide 
boomkwekerijgewassen, vaste planten en 
zomerbloemen 

onkruiden  herbicide 

snij- en trekheesters, boomkwekerijgewassen, 
vaste planten en zomerbloemen 

onkruiden herbicide 

asperge, Muscari, snij- en trekheesters, 
boomkwekerijgewassen, vaste planten en 
zomerbloemen 

onkruiden herbicide 

lelie en nerine (bedekt) en veredeling en zaadteelt onkruiden herbicide 
vlas onkruiden herbicide 
Russische paardenbloem onkruiden herbicide 
Russische paardenbloem onkruiden herbicide 
Russische paardenbloem, asperge en zaaiprei onkruiden herbicide 
snij- en trekheesters, boomkwekerijgewassen, 
vaste planten en zomerbloemen 

wortelonkruiden herbicide 

Chinese kool (bedekt) koolvlieg insecticide 
broccoli, asperge en vruchtbomen en -struiken aspergekever, trips, 

rups 
insecticide 

bloemisterijgewassen (bedekt) en potplanten bladluis insecticide 
aardbei en houtig kleinfruit (braam) spint, trips, wittevlieg, 

bramengalmijt 
insecticide/ 
acaricide 

voorjaarsgeplante bloembollen en -knollen m.u.v. 
lelie, bloemisterijgewassen (onbedekt), 
boomkwekerijgewassen (onbedekt) en vaste 
planten (onbedekt) 

bodeminsecten en  
(Trichodoride) aaltjes 

insecticide/ 
nematicide 

 


