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STIJGENDE AFZET GROENE MIDDELEN ZET 
DOOR 
 
NEFYTO ACTUALISEERT CIJFERS GRAADMETER 
GROENE GEWASBESCHERMING 
 
Nefyto heeft de Graadmeter Groene Gewasbescherming ontwikkeld en deze voor het 
eerst in december 2019 gepresenteerd. Inmiddels zijn de meest recente afzetcijfers 
voor de Graadmeter verwerkt. Daaruit blijkt dat de stijgende lijn voor groene 
middelen zich doorzet: in 2019 is 13 procent meer groene 
gewasbeschermingsmiddelen afgezet dan in 2018. De groei wordt veroorzaakt door 
de toenemende afzet van producten die gebruikt (mogen) worden in de biologische 
teelt. De afzet van stoffen uit de groepen middelen van natuurlijke oorsprong en 
laag-risico middelen zijn duidelijk gedaald. 
 
 

GROENE MIDDELEN? 
 
Er doen veel namen, beschrijvingen en definities de ronde voor de groep 'groene 
middelen' (wat overigens geen officiële term is). Voor de Graadmeter Groene 
Gewasbescherming rekent Nefyto drie specifieke groepen tot groene 
gewasbeschermingsmiddelen. Dat zijn in het kort: (1) middelen die mogen worden 
gebruikt in de biologische teelt en dus vermeld staan op de Inputlijst van SKAL, (2) 
middelen van natuurlijke oorsprong, en (3) 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. Nadere informatie over de indeling en de Graadmeter vindt u hier. 

 
NEFYTO VERBREEDT NAAR GROENE 
GEWASBESCHERMING 
 
De samenleving en de politiek hebben de wens dat gewasbescherming groener en 
duurzamer wordt. Dat houdt onder meer in dat het aandeel biologische middelen en 
laag-risico middelen groter moet worden. De bij Nefyto aangesloten bedrijven haken 
daarop in door te innoveren, en deze middelen te ontwikkelen en op de markt te 
brengen. Nefyto volgt hierin haar deelnemers. Daarom rekent Nefyto, net als haar 
Europese koepelorganisatie ECPA, groene gewasbeschermingsmiddelen tot haar 
werkgebied. 
Dat heeft binnen Nefyto onder meer geresulteerd in de oprichting van de werkgroep 
'Biologische gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten', kortweg de 

https://www.nefyto.nl/actueel/nieuwsberichten/graadmeter-groene-gewasbescherming
https://www.ecpa.eu/commitments/2030-commitments/innovation-investment


'Werkgroep Bio' genoemd. De werkgroep is in najaar 2020 opgericht en richt zich 
primair op technisch-inhoudelijke zaken rond de toelating van biologische 
gewasbeschermingsmiddelen en de CE-markering van biostimulanten (zie ook dit 
artikel).  
Op sommige onderdelen vraagt de beoordeling van groene middelen een 
toegesneden kader. De huidige systematiek van beoordeling voor groene middelen is 
afgeleid van de bestaande systematiek voor chemische middelen. Dit blijkt in de 
praktijk niet altijd goed werkbaar, onder meer doordat het werkingsmechanisme 
van een biologisch middel doorgaans anders is dan dat van een chemisch middel. 
 

DE ACTUELE CIJFERS 
 
 

 
 
In bijgaande tabellen worden de cijfers van 2019 gepresenteerd (naast die van 2018) 
en is een vergelijking gemaakt met vijf jaar geleden (2014) en tien jaar geleden 
(2009). In de periode 2009-2019 is het gebruik van groene 
gewasbeschermingsmiddelen met 55 procent toegenomen. Ten opzichte van 2018 
zien we per groep de volgende ontwikkelingen:  

https://croplifenl.foleon.com/nefyto-bulletins/nefdigibul20204-copy-1/biostimulanten/
https://croplifenl.foleon.com/nefyto-bulletins/nefdigibul20204-copy-1/biostimulanten/


 
■ De afzet van middelen die zijn toegelaten in de biologische land- en tuinbouw 
blijft stijgen (16 procent). Er zijn het afgelopen jaar ook zes middelen van Nefyto-
deelnemers toegevoegd aan de inputlijst van SKAL. 
 
 ■ De groep gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong laat een daling 
zien van bijna 40 procent. De vijf producten met de grootste afzet laten allemaal een 
substantiële daling zien in die afzet, variërend van 22 tot 60 procent. Echter, in 
vergelijking met tien jaar geleden blijft sprake van een stijging van 25 procent. 
Denkbaar is dat de droge omstandigheden tijdens het groeiseizoen in 2019 een 
belangrijke rol hebben in de verminderde afzet in deze groep.  
 
■ In de groep laag-risico stoffen zit (nog steeds) een zeer beperkt aantal producten. 
Dit heeft tot gevolg dat een relatief klein verschil in afzet van één van de producten 
leidt tot grote verschillen tussen jaren. Slechts zes gewasbeschermingsmiddelen op 
basis van laag-risico stoffen zijn momenteel toegelaten voor professioneel gebruik. 
Ten opzichte van vorig jaar is één laag-risico product extra meegenomen in de 
berekeningen. Er kunnen geen conclusies worden getrokken naar aanleiding van de 
afname van deze groep in 2019 met 80 procent ten opzichte van 2018. In vergelijking 
met tien jaar geleden blijft sprake van een toename van circa 55 procent. 

 
VOORBEELD VAN VERGROENING: 
AARDAPPELBEWARING 
 
De aardappeloogst van een seizoen kan niet in één keer worden afgezet en verwerkt, 
maar moet gedurende de winter tot en met het voorjaar worden opgeslagen. 
Aardappelen zijn echter levend materiaal en gaan zonder behandeling tijdens de 
opslag kiemen. Ook ander kwaliteitsverlies kan optreden.  
Tijdens de opslag worden middelen toegepast om tegen te gaan dat het kiemproces 
op gang komt en om ervoor te zorgen dat eigenschappen als hardheid, 
schilkwaliteit, smaak en bakkwaliteit gewaarborgd blijven. Voorheen waren 
chemische middelen een belangrijke pijler onder de aardappelbewaring. Dit is de 
laatste tijd sterk veranderd. Al geruime tijd was een middel op basis van karwijolie 
op de markt. Daarna kwam een product op de markt op basis van een stof die van 
nature in de aardappelschil voorkomt. Recent zijn daar toegelaten middelen op basis 
van muntolie en sinaasappelolie bij gekomen.  
We kunnen dus gerust zeggen dat vergroening in de aardappelbewaring een 
belangrijke poot aan de grond heeft gekregen. Andere toepassingsgebieden van 
gewasbescherming zullen in de toekomst volgen. 
 

WAAROM DEZE GRAADMETER? 
 
Groene gewasbeschermingsmiddelen staan de laatste jaren sterk in de 
maatschappelijke belangstelling. De bij Nefyto aangesloten bedrijven zijn dan ook 
zeer actief om groene gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen en tot de markt 
toegelaten te krijgen. In hoeverre worden deze producten nu ook meer toegepast 
door boeren en tuinders? Nefyto vindt het van belang dat de discussie over 
gewasbescherming helder en gebaseerd op feiten wordt gevoerd. Via de Graadmeter 
Groene Gewasbescherming wil Nefyto de implementatie van groene 
gewasbescherming inzichtelijk maken. 
 


