
 

 
 
 
 

 

PERSBERICHT 
 
 
Eerste resultaten Overbruggingsfonds voor kleine toepassingen  
 
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 Fonds 2015-2019 is inmiddels afgesloten. Met de restgelden van vorige fondsen is 
nu voor de periode 2021-2022 een Overbruggingsfonds ingericht. Voor de periode ná 
2022 oriënteren de betrokken partijen zich op het inrichten van een nieuw Fonds, 
omdat de noodzaak van een Fonds niet is afgenomen, zo blijkt uit een evaluatie. 
 
Toekenningen  
In de eerste aanvraagronde van het Overbruggingsfonds zijn in totaal 15 aanvragen voor 
financiële ondersteuning voor onderzoeks- en toelatingskosten gehonoreerd voor een 
totaalbedrag van €228.733,50. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de toegekende 
aanvragen. 
  
Overzicht toegekende aanvragen 

Gewas Aantaster Aard van  
het middel 

Sla Eenjarige onkruiden Bodemherbicide 

Ui-achtigen, bollen, bloemisterij 
onbedekt en aardbeien 
uitgangsmateriaal 

Eenjarige onkruiden Bodemherbicide 

Veldboon (groenbemester, 
voedergewas)/tuinboon 

Chocoladevlekkenziekte 
(Botrytis fabae) 

Fungicide 

Pioen, voorjaarsgeplante bloembollen 
(m.u.v. lelie) en najaarsgeplante 
bloembollen en bloemknollen (m.u.v. 
tulp, iris, hyacint en krokus) 

Schimmels, met name 
Fusarium 

Fungicide 

Witlofpennenteelt Phytophthora en Pythium Fungicide 

Bloemisterij, diverse glasgroenten Grauwe schimmel  Fungicide 

Bedekte teelten van snijbloemen, 
potplanten, radijs en paprika 

Bloemisterij: echte 
meeldauw & Botrytis, 
Glasgroenten: echte 
meeldauw 

Fungicide 

Tuinboon, zomerkoolzaad, sorghum Zomerkoolzaad: voorkomen 
legering; tuinboon: 
plantverkorting; sorghum: 
halmverkorting 

Groeiregulator 
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Boomkwekerijgewassen, vaste planten, 
zomerbloemen, bloemisterijgewassen 
(onbedekt), bloemenzaadteelt, 
bloembollen (m.u.v. tulp en lelie), 
blauwmaanzaad en uitgangsmateriaal 

Eenjarige onkruiden Herbicide 

Boomkwekerijgewassen, vaste planten, 
zomerbloemen, bloemisterijgewassen 
(onbedekt), bloemenzaadteelt, Tagetes 
en rode biet. 

Eenjarige breedbladige 
onkruiden 

Herbicide 

Schorseneer en veldboon Eenjarige onkruiden Herbicide 

Voorjaars- en najaarsgeplante 
bloembollen en bloemknollen (m.u.v. 
lelie en tulp) 

Eenjarige onkruiden Herbicide 

Snijbloemen (bedekt, grondgebonden), 
veredelingsteelt en zaadteeltproductie 
(bedekt, grondgebonden) 

Rups, mineervlieg, trips Insecticide 

De bedekte teelten van aardbei 
(vermeerdering en productie), 
uitgangsmateriaal van groenten (m.n. 
vruchtgroenten), kruiden, bladgroenten 
en radijs en de onbedekte teelten van 
boomkwekerijgewassen en vaste 
planten 

Varenrouwmuggen en 
emelten 

Insecticide 

Paprika Trips (Thrips tabaci en 
Frankliniella occidentalis) 

Insecticide 

 
 
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, niet rendabel zijn. 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. 
 


