
 

 

 

 

 

 

Toekenningen Fonds Kleine Toepassingen  

In de zevende aanvraagronde van het Fonds 2015-2019 zijn zeven aanvragen voor financiële 

ondersteuning voor onderzoek- en toelatingskosten gehonoreerd voor een totaalbedrag van  

€ 112.301,-. Deze projecten dragen bij aan de oplossing van knelpunten. Twee van de 

toegekende projecten betreffen een ECSC project. 

 

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

 Valse meeldauw in radijs (bedekt) 

 Botrytis in potplanten, snijbloemen en lelie 

 insecten (witte vlieg, spint, trips, bladluizen, mineervlieg, rupsen) in bloembollen en 

bloemknollen (m.u.v. tulp), kruiden, koolgewassen, Cucurbitaceae (onbedekt), zomerbloemen 

en bloemenzaad 

 lakschurft (Rhizoctonia solani) in onbedekte en bedekte teelt van bloembollen en -knollen 

(m.u.v. tulp en iris), snijbloemen, snij- en trekheesters, zomerbloemen, sierheesters, vaste 

planten en bloemenzaad 

 Schimmels in vaste planten en bloemisterijgewassen (onbedekt), vruchtbomen en -struiken 

en vruchtboomonderstammen, sierheesters, snij- en trekheesters, zomerbloemen, heide 

soorten, bos- en haagplantsoen, klimplanten, laanbomen, najaarsgeplante bloembollen en -

knollen (m.u.v. tulp), voorjaarsgeplante bloembollen en -knollen (m.u.v. lelie), lelie en buxus 

 Bladluizen in Cucurbitaceae met eetbare schil (onbedekt), kruiden, braam- en 

framboosachtigen (onbedekt), bessen (onbedekt)en aardbeien (onbedekt) 

 div. insecten, zoals luizen en kevers in div. vollegrondsgroenten, akkerbouw- en 

fruitgewassen 

 

Nieuwe datum voor het indienen van aanvragen 

De volgende aanvraagronde van het Fonds Kleine Toepassingen sluit op 15 maart 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.  

 

 

http://www.specialitycrops.eu/
mailto:fondskleinetoepassingen@minlnv.nl

