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Wetgeving betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen 

• 1962 Bestrijdingsmiddelenwet in Nederland

• 1991 Richtlijn 91/414/EEG

• 2009 Verordening (EG) 1107/2009 (van kracht in 2011)



European Commission, DG ENV, 2008

Biopesticides can control crop pests effectively with minimal 
environmental impact when used as part of an Integrated Pest 
Management programme. 

However, their regulation is governed by a system originally 
designed for chemical pesticides and this can act as a barrier to 
investment in biopesticide research and development (R&D).



Wat is een groen gewasbeschermingsmiddel?

• Ctgb: laag-risico middelen van natuurlijke oorsprong zoals van 
planten, dieren, micro-organismen of bepaalde mineralen, of 
nagemaakte middelen die identiek zijn aan de natuurlijke stof en 
een laag risico hebben voor mens, dier, milieu en niet-doelwit 
organismen (Green Deal, 2017) - Biopesticiden

• Nefyto (December 2019): 
• Middelen die gebruikt mogen worden in de biologische teelt
• Gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong 

(micro-organismen, virussen, plantenextracten, feromonen) 
• Middelen waarvan de actieve stof door de EU als laag-risico 

stof is erkend en die door het Ctgb als laag-risico middel zijn 
toegelaten



Toelatingen Ctgb

• 29 groene middelen toegelaten in 2018 (op een totaal van 120)

In merendeel van deze middelen is de w.s. een signaalstof 
(feromoon) of micro-organisme zoals een bacterie, virus of 
schimmel:

- 8 middelen op basis van een laag-risicostof

- 13 middelen op basis van een werkzame stof die is aangemerkt 
als potentieel laag-risico

- 8 middelen met een geringe impact op mens, dier en milieu die 
niet volledig voldoen aan de laag-risicocriteria



Toegelaten laag-risico middelen in Nederland

• Er zijn 16 laag-risico middelen toegelaten in NL (gebaseerd op):

- Trichoderma atroviride strain SC1

- Isaria fumosorosea Apopka stam 97

- Bacillus amyloliquefaciens stam FZb 24

- Coniothyrium minitans stam CON/M/91-8

- COS-OGA (oligosacharide)

- ijzer(III)fosfaat (11)



Afzet (Bron Nefyto, Graadmeter groene gewasbescherming, december 2019)



Afzet (Bron Nefyto, Graadmeter groene gewasbescherming, december 2019)





• 1 Effectief maatregelenpakket 

• Weerbare gewassen, vruchtwisseling en het stimuleren van natuurlijke vijanden, duurzaam bodembeheer

• 2 Effectief laag-risico middelenpakket 

• Beschikbaarheid laag-risico middelen

• 3 Systeemaanpassingen 

• Precisielandbouw, pleksgewijze toepassing

Gewasbeschermingsbeleid 



• Voedselveiligheid

• Voedselzekerheid

• Veiligheid gebruiker / toepasser

• Milieu

• Economisch belang

• Politiek

• ……………………..

Prioriteit



• 1 Reductie pakket chemische middelen 

• Strengere eisen bij renewal / herregistratie en weinig nieuwe stoffen en middelen 

• 2 Innovatieve landbouwtechnologieën  

• Precisielandbouw, City Farming, veredeling, robots

• 3 Veranderde teeltsystemen 

• Strokenteelt, weerbare bodems/gewassen/teelten, groene middelen, biostimulanten

• 4. Toelating, beter passend toetsingskader 

• Laag-risico middelen, groene middelen, biostimulanten

Ontwikkelingen 



Bedankt voor uw aandacht!


