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1.

Project
• Projectnummer
15092
• Onderwerp/titel
Innovatie en verduurzaming gewasbescherming
• Relatie met taken/thema’s PT
Plantgezondheid, Fytosanitair en Water

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
23 mei 2014
• Naam aanvrager
NFO
• Naam ontvanger van de bijdrage
PPO en NFO
• Naam uitvoerder(s)
PPO en NFO

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Dit project levert een duidelijke bijdrage aan het realiseren van de ambitie: een fruitteelt
waarbij de emissie sterk is teruggedrongen en geproduceerd wordt in robuuste systemen
met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
• Hoofdpunten
Bij de inhoudelijke uitvoering van dit project wordt aangesloten bij de doelen en ambities van
de Co-innovatie agenda “Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid 2012-2027 en vormt het de
basis voor de fruitteelt van de gelijknamige PPS van de Topsector T&U. Gericht wordt op
weerbare gewassen, robuuste en weerbare teeltsystemen, slimme en innovatieve
technologieën en een effectief en duurzaam middelen- en maatregelenpakket.
In overleg met PPO en fruitteeltondernemers worden de jaarlijkse prioriteiten benoemd t.a.v.
de innovaties, plan van aanpak emissies en kennisoverdracht.

Bladzijde

Zoetermeer d.d.

2/3

4 juni 2014

4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 400.000,- (dit kan groter zijn maar is afhankelijk van derden)
• Ten laste PT
€ 400.000,• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
Het is de bedoeling om gelden aan te vragen bij de Topsector T&U
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura

• Kostenplaats/financieringsfonds
334 Fruitteelt
• Rubriek

• Budget per jaar
Jaar

2015

2016

2017

Totaal

PT
Totaal

110.000
110.000

145.000
145.000

145.000
145.000

400.000
400.000

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning
• Dekking
Zie budgetplanning
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
Dit innovatieprogramma is een logisch vervolg op de lopende inspanningen die in 2013 en
2014 gestart zijn in kader van de koepel PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Deze
inspanningen betreffen veelal door het PT gefinancierde projecten. Om de grote uitdagingen
te realiseren zal er in de komende jaren nog veel onderzoek nodig zijn. Door het wegvallen
van het PT dreigt dit in gevaar te komen. Op korte termijn collectieve financiering te
vervangen door private zal niet lukken in die mate die nodig wordt geacht. NFO heeft in de
Belangstellingsregistratie aangeven voor de fruitteelt het onderwerp Plantgezondheid van het
PT over te willen nemen. In dat kader is het gewenst om voor de komende jaren deze
ambitie te ondersteuning met resterende PT gelden.
• Advies
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Inhoudelijk positief op voorwaarde dat er jaarlijks een update van de PPS wordt ingediend bij
de Topsector T&U. Voor definitieve honorering zie procedure budgetplanning.

6.

Bijlage(n)

