
 

 
 
 
 

 

PERSBERICHT 
 
 
Uitkomst tweede ronde Overbruggingsfonds kleine toepassingen  
 
Vier aanvragen gehonoreerd met in totaal maar liefst 35 gewassen/gewasgroepen, 
waaronder ook suikerwortel 
 
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. 
Met de restgelden van vorige fondsen is voor de periode 2021-2022 een 
Overbruggingsfonds ingericht. Met de recente toekenningsronde van het Fonds 
worden maar liefst 35 gewassen/gewasgroepen ondersteund.  
 
Toekenningen  

In de tweede aanvraagronde van het Overbruggingsfonds zijn in totaal drie aanvragen 

voor financiële ondersteuning voor onderzoeks- en toelatingskosten gehonoreerd. 

Daarnaast is er nog een aangehouden aanvraag uit de eerste ronde gehonoreerd. Het 

totaalbedrag van de toegekende aanvragen in deze ronde bedraagt €69.000,-. Zie 

onderstaande tabel.  

 

Suikerwortel?  

“Ondanks alle schaalvergroting in de land- en tuinbouw blijft zo’n lijst van kleine teelten 

plezierig verbazen”, aldus Jo Ottenheim die vanuit CropLife NL nauw betrokken is bij 

diverse werkzaamheden voor het Fonds en de kleine teelten. “Neem nu een gewas als 

suikerwortel (Sium sisarum), die met recht behoort tot de vergeten groenten, en waar 

binnen het Fonds gelukkig aandacht voor is”. 

  

Overzicht toegekende aanvragen 

Gewas/gewasgroep Aantaster Aard van het middel 

• Asperge 

• Bonen 

• Rode biet 

• Suikerwortel 

• Kolen 

• Knolraap 

• Koolraap 

• Sla-achtigen 

• Veldsla 

• Selderij 

• Koolrabi 

• Radijs-achtigen 

• Spinazie 

• Prei 

• Bloemzaden 

• Groenbemesters (zoals mosterd) 

• Kruiden  

Bodemziekten zoals 

Phoma, Alternaria en 

Rhizoctonia 

 

Fungicide 



 

 

 

 

 

 

Gewas / gewasgroep Aantaster Aard van het middel 

• Houtig kleinfruit 

 

 

Valse meeldauw en 

bladvalziekte en om 

plantweerbaarheid te 

verhogen 

Fungicide 

• Boomkwekerijgewassen 

• Vaste planten 

• Zomerbloemen 

• Bloemisterijgewassen 

• Bloemenzaadteelt 

• Graszaad (m.u.v. Engels 

Raaigras) 

• Knolvenkel 

• Sjalot 

• Bosui 

• Prei 

• Knoflook 

• Kruiden 

• Wortelachtingen (m.u.v. 

bospeen) 

• Lelie 

• Bloembollen (m.u.v. tulp en lelie) 

• Veredeling en uitgangsmateriaal 

 

Roesten en 

bladvlekkenziekte 

 

Fungicide 

• Sjalotten Valse meeldauw Fungicide 

 

 

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 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 Croplife Nederland 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.  
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