
 

 

 

 

 

 

Toekenningen Fonds Kleine Toepassingen  

In de achtste aanvraagronde van het Fonds 2015-2019 zijn negen aanvragen voor financiële 

ondersteuning voor onderzoek- en toelatingskosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van  

€ 230.374,50. Deze projecten dragen bij aan de oplossing van knelpunten. Vier van de 

toegekende projecten betreffen een ECSC project. 

 

De volgende aanvragen zijn gehonoreerd voor diverse middelen ter bestrijding van: 

 zwartsnot (Sclerotinia spp.) en droogrot (Stromatinia spp.) in de onbedekte teelt van 

voorjaarsgeplante bloembollen en -knollen (m.u.v. lelie); Botrytis cinerea in de broeierij van 

tulp en andere bolbloem- en knolbloemgewassen; zwartsnot (Sclerotinia spp.) in de broeierij 

van hyacint, muscari,  narcis en ander bijgoed 

 zaadoverdraagbare ziekten Alternaria en damping off in de bedekte teelt van radijs 

(zaadbehandeling) 

 valse meeldauw in de bedekte teelt van radijs 

 echte meeldauw in snijbloemen, potplanten, komkommer, courgette e.a. 

 onkruiden in baby leaves, aromatische kruidgewassen, boomkwekerijgewassen (afzonderlijke 

groepen), vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt en mosterdzaad 

 onkruiden in asperge (na oogst), Tagetes en pioenroos 

 onkruiden in dille, bladselderij, koriander, veldzuring, kerstbomen, rozen, laanbomen, bos- en 

haagplantsoen en vruchtbomen en -struiken 

 luis in sla (traybehandeling) 

 groeiregulatie in de veredeling en zaadteelt 

 

Nieuwe datum voor het indienen van aanvragen 

De volgende aanvraagronde van het Fonds Kleine Toepassingen sluit op 1 oktober 2019. Het 

aanvraagformulier en reglement voor het Fonds zijn te vinden op: www.specialitycrops.eu.  

 

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 contact opnemen met het secretariaat van de 

Toekenningscommissie, Ivonne Elberse en Peter van Kampen (NVWA), 06 294 44 871/06 317 96 

114 of e-mail: fondskleinetoepassingen@minlnv.nl.  
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