
Van de CEMP (1) Januari 2016 

 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP) voor de 

boomkwekerijsector. Ik, Peter van ’t Westeinde, ben nu een jaar aan de slag met het in stand 

houden van een effectief middelenpakket in onze sector. Naast het werken aan het behoud en de 

toelating van nieuwe chemische middelen is mijn blik ook gericht op de toelating voor niet-

chemische alternatieven. Wat hierbij voorop staat is dat de effetiviteit wel overeind moet blijven. 

 

Een hele reeks van oplossingen voor (delen van) knelpunten is in overleg met toelatingshouders 

en/of het CTGB al geregeld. Ook is regelmatig overleg met bijvoorbeeld de NVWA en met Agrodis 

(handel in gewasbeschermingsmiddelen) om tot oplossingen te komen. Een aantal zaken wat in dit 

eerste jaar ‘geregeld’ is zijn de volgende: 

 Etiket voor captan-houdende middelen in de vruchtboomteelt. (aantal toepassingen) 

 Reguliere toelating Springbok en Wing P 

 Uitbreiding Centurion Plus (vaste planten) 

 LDS-systeem terug op etiket Chloor IPC 

 Behoud van Boomkwekerij bij diverse herregistraties: o.a. Sultan, MCPA en Admiral 

 Toelating en uitbreiding Pistol Flex 

 Uitbreiding Pyramin (gezaaide gewassen) 

 

De belangrijkste knelpunten waar aan gewerkt wordt zijn onkruid, bodeminsecten/aaltjes, 

bacteriën,  schimmels, etc. In de onkruidbestrijding zijn in 2015 een aantal toelatingen afgegeven 

die enkele knelpunten oplossen. Toch zijn er nog een aantal problemen die blijven bestaan. 

Bijvoorbeeld een goed Grassenmiddel voor de straatgrasbestrijding is er nog steeds niet. Ook 

hieraan wordt gewerkt door middel van een aanvraag bij het Fonds Kleine Toepassingen (FKT) en 

de aanvraag van een vrijstelling. Als alles goed verloopt is er in het seizoen 2016 dus een 

vrijstelling en in 2017 een reguliere toelating.  

 

 

 

In 2016 ontstaat er ook een probleem met de bestrijding van Taxuskever. Het middel Steward 

wordt door toelatingshouder DuPont teruggetrokken uit de sierteelt. Het middel wordt 

overgenomen door Syngenta maar deze fabrikant heeft zeker nog 3 jaar nodig om voor de sierteelt 

een dossier op te bouwen. Dupont wil dus niet en Syngenta kan dus niet meewerken aan een 



mogelijke vrijstelling voor Steward in de boomkwekerij in 2016. Hierdoor ben ik genoodzaakt een 

vrijstelling aan te vragen voor Karate Zeon wat qua milieubelasting veel zwaarder is. Maar dit is de 

enige manier om mogelijke schade door taxuskever te voorkomen. Het niet aanvragen van een 

dergelijke vrijsteling zou voor de sector torenhoge kosten met zich meebrengen. Wanneer je 

uitgaat van 5000 ha boomkwekerijgewassen die schade kunnen ondervinden door Taxuskever met 

een gemiddelde opbrengst van € 100.000,- per ha en een mogelijke schade door Taxuskever van 

25 % dan is de schade voor de setor al € 125.000.000,--. 
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Wat ook nog speelt is de versmalling van het middelenpakket tegen o.a. Roest en Meeldauw. 

Folicur is per 31 december 2015 niet meer toegelaten in de Boomkwekerij. De toelatingshouder 

kon deze toelating niet meer ondersteunen door de extra vragen die gesteld werden. Een te grote 

investering voor een te kleine markt dus helaas. Er is nu wel een uitverkooptermijn t/m 31 juni 

2016 en een opgebruiktermijn t/m 1 december 2016. Ook werkt de toelatingshouder aan een 

vervangend middel maar dit is er nog niet. Andere mogelijke oplossingen zijn al geïnventariseerd 

maar ook hier is nog geen kant en klare oplossing voor handen. Het is nu wel de verwachting dat 

er geen gat in de toelating voor middelen voor de bestrijding van Roest en Meeldauw zal vallen. 

Voor dit knelpunt wordt ook serieus gekeken naar middelen die nu bijvoorbeeld toegelaten zijn in 

de graanteelt. Hier zitten zeer interessante middelen tussen en overleg met toelatingshouders leert 

dat ook zij hier mogelijkheden in zien voor de boomkwekerijsector. 

Een ander probleem is de bestrijding van aaltjes na de zware beperkingen die Monam heeft 

gekregen. Nu Vydate ook nog zeker in het eerste half jaar van 2016 niet beschikbaar zal zijn wordt 

de bestrijding niet gemakkelijker. Door problemen in de fabriek in de VS is er geen productie van 

Vydate mogelijk. Op dit moment is reeds een vrijstelling voor 120 dagen aangevaagd voor de 

toepassing van Nemathorin om dit knelpunt op te lossen. Voor de andere problemen die ontstaan 

zijn door het wegvallen van Monam worden ook nog steeds oplossingen gezocht.  

Voor vragen ben ik altijd te bereiken op peter.van.t.westeinde@zlto.nl of 06-21853449. 
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