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BEKENDMAKING 
26 april 2018 

 
 

Overzicht collegebesluiten d.d. 25 april 2018 
 
Toelating gewasbeschermingsmiddelen 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 

 15599 N Requiem Prime Terpenoid blend QRD 
460 

Bayer CropScience S.A.-N.V. Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit 
insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten in de 
bedekte teelt van vruchtgroenten van Solanaceae m.u.v. tomaat tegen 
trips, witte vlieg en mijten en van de bedekte teelt van 
bloemisterijgewasssen tegen trips en mijten. Daarnaast zijn een groot 
aantal gebruiken in kleine teelten gehonoreerd (bedekte teelten van 
steenvruchten, aardbei, bessen, druif, braam- en framboosachtigen, 
andijvie, veldsla, rucola, tuinkers, baby leaves, boon met peul, 
vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare en niet-eetbare schil 
boomkwekerijgewassen, vaste planten en veredelingsteelt en 
basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden 
en sierteeltgewassen).  

15569 N Benevia cyantraniliprool FMC Operational 
Netherlands B.V. 

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit 
insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten in de 
teelt van aardappelen, sluitkoolachtigen (onbedekte teelt), 
bloemkoolachtigen (onbedekte teelt), wortelgewassen (onbedekte teelt), 
knolselderij (onbedekte teelt), ui-achtigen (onbedekte teelt), koolraap 
(onbedekte teelt), rode biet (onbedekte teelt) en schorseneer (onbedekte 
teelt).  

15578 N Azbany 
(wederzijdse erkenning) 

azoxystrobin Nufarm B.V. 

 

Deze herbicide voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van 
wintertarwe, wintergerst, zomertarwe, zomergerst, rogge, triticale, haver, 
koolzaad en wortelen (onbedekte teelt). 

15612 N IRONMAX PRO 
(wederzijdse erkenning) 

ijzerfosfaat De Sangosse S.A.S. Dit slakkenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten 
voor gebruik in akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, fruitgewassen 
(onbedekte teelt), groenteteelt en kruidenteelt (vers of gedroogd). 

https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/wederzijdse-erkenning
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/wederzijdse-erkenning
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15600 N Artist (wederzijdse 
erkenning) 

flufenacet en 
metribuzin 

Bayer CropScience S.A.-N.V. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten 
voor een voor opkomst toepassing in aardappelen. 

15593 N COM 107 03 Al EC koolzaadolie COMPO GmbH Dit insectenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt 
toegelaten in de teelt van sierbeplanting (planten in volle grond) buiten, 
sierbeplanting (planten in volle grond) binnen, sierbomen en -struiken, 
moestuin m.u.v. groot fruit en kleinfruit (eetbare gewassen in open lucht), 
moestuin m.u.v. groot fruit en kleinfruit (eetbare gewassen kas), 
koolgewassen, groot fruit (steenvruchten en pitvruchten), kleinfruit m.u.v. 
aardbei, kamerplanten (planten in huis) en kuipplanten (planten niet in de 
volle grond in open lucht en/of kas). 

15615 N Batavia spirotetramat Bayer CropScience S.A.-N.V. Dit insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik 
wordt toegepast in de volgende toepassingsgebieden: Lactuca spp. 
(bedekte teelt), Spinazie-achtigen (bedekte teelt), Bloembol- en 
bloemknolgewassen (bedekte, niet grond-gebonden teelt), Bloembol- en 
bloemknolgewassen (bedekte, grond-gebonden teelt), 
Bloemisterijgewassen (bedekte, niet grond-gebonden teelt), 
Bloemisterijgewassen (bedekte, grond-gebonden teelt), Vaste plantenteelt 
(bedekte, grondgebonden teelt), Vaste plantenteelt (bedekte, niet grond-
gebonden teelt), Boomkwekerijgewassen (bedekte, niet grond-gebonden 
teelt) en Boomkwekerijgewassen (bedekte, grond-gebonden teelt). 

 
Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik W-code Aflevertermijn 
vorige W-code 

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

7827 N Daconil 500 
Vloeibaar (kleine 
toepassing) 

chloorthalonil Syngenta Crop 
Protection B.V. 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik wordt uitgebreid in de 
teelt van: 

 Wintergerst 

 Winter- en zomerrogge 

 Triticale 

 Spelt 

W.11 01-07-2019 01-07-2020 

https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/wederzijdse-erkenning
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/wederzijdse-erkenning
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
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13832 N LUNA PRIVILEGE 
(kleine toepassing) 

fluopyram Bayer CropScience S.A.-
N.V. 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik wordt uitgebreid in de 
teelt van: 
Vezelgewassen  
Kers (onbedekte teelt) 
Pruim (onbedekte teelt) 
Sla; Lactuca spp. (onbedekte teelt) 
Witlof (trekteelt)  
Rucola (onbedekte teelt) 
Tuinkers (onbedekte teelt) 
Veldsla (onbedekte teelt) 
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) 
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)   

W.6 n.v.t. n.v.t. 

12819 N Switch (kleine 
toepassing) 

cyprodinil en 
fludioxinil 

Syngenta Crop 
Protection B.V. 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik wordt uitgebreid  

 in de onbedekte teelt van bloembollen 
en bloemknollen (m.u.v. tulp en lelie) 

W.7 01-07-2019 01-07-2020 

 
Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 
W-code Aflevertermijn 

vorige W-code 
Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

13789 N Boni Protect 
wordt 
gewijzigd in 
Blossom 
Protect 

Aureobasidium 
pullulans stam 
DSM 14940 en 
Aureobasidium 
pullulans stam 
DSM 14941 

Bio-Ferm GmbH Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik wordt toegepast tegen 
bewaarziekten in de teelt van appel, nu 
uitgebreid naar toepassing in de teelt van de 
gehele groep pitvruchten met 4 
toepassingen per jaar (was 3) en een interval 
van 0 dagen (<24 uur) (was 5 dagen). 
Daarnaast is het gebruik uitgebreid met een 
kleine toepassing als bactericide tegen 
bacterievuur in pitvruchten.  

Bij dit besluit wordt tevens de naam van het 
product gewijzigd in Blossom Protect. 

W.1 04-11-2018 04-11-2019 

 

https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
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Overig gewasbescherming 

Toel.nr. Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Wijziging W-code Aflevertermijn 
vorige W-code 

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

14024 N Zafrinax Bromoxynil, 
Bromoxynil butyraat 
en Bromoxynil 
octanoaat 

Nufarm B.V. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik wordt toegepast in 
de teelt van maïs, vlas (lijnzaad, 
vezelvlas), knoflook, uien en sjalotten. 
 
De wijziging betreft de toevoeging van 
een Laag dosering systeem (LDS) in de 
teelt van uien, sjalot, knoflook en vlas. 

w.3 n.v.t. n.v.t. 

13441 N Buttress 2,4-DB  Nufarm B.V. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik wordt toegepast in 
de teelt van klaver, luzerne en 
voedergrasland. 
 
De wijziging betreft een majeure wijziging 
van de samenstelling. 

W.2 n.v.t. n.v.t. 

15425 N WOPRO Spintack Acequinocyl Simonis B.V. Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor 

professioneel gebruik wordt toegepast in 

de onbedekte teelten van appel, peer, 

kers, pruim en dahlia (kt*), in de bedekt 

en onbedekte teelten van bessen (BBCH 

90-93) (kt*), braam- en framboos-

achtigen (BBCH 90-93) (kt*) en in de 

bedekte teelten van komkommer (kt*), 

tomaat, aubergine (kt*), 

bloemisterijgewassen, 

boomkwekerijgewassen en vaste planten. 

De bestaande gebruiken in de onbedekte 

teelten van boomkwekerijgewassen en 

openbaar groen vervallen bij de 

herregistratie, omdat deze zijn 

teruggetrokken uit de aanvraag. 

W.2 01-04-2018 01-10-2018 
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14756 N GAZON-NET ULTRA Fluroxypyr-meptyl, 
florasulam 

SBM 
Développement 
SAS 

De etikettering is aangepast en in het WG 
is een restrictie opgenomen. 

W.1 
(Niet-
prof.) 

06-10-2018 01-01-2019 

9611 N Bonzi Paclobutrazol Syngenta Crop 
Protection B.V. 

De wijziging betreft het opnemen van de 
beperking tot “bedekte teelt” bij alle 
toepassingen op het WG.  

W.2 20-10-2018 20-10-2019 

7774 N Decis Deltamethrin Bayer CropScience 
SA-N.V. 

De wijziging betreft de maximale 
toepassing per jaar in tomaten en 
verduidelijking toepassing in veldbonen. 

W.16 01-09-2018 01-07-2019 

15291 N Agil 100 EC propaquizafop ADAMA 
Registrations B.V. 

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik wordt reeds 
toegepast in de teelt van:  (na opkomst): 
aardappelen, bieten, droog te oogsten 
erwten, koolzaad, vlas, erwt zonder peul, 
sluitkool, broccoli, koolraap, wortelen, 
wortelpeterselie, pastinaak , uien, 
sjalotten, knoflook, hennep, brandnetel, 
groenbemesters, meekrap, wouw, 
bloemisterijgewassen-onbedekt, 
heidesoorten en bos- en haagplantsoen; 
(tussen de rijen): appel, peer, kweepeer, 
kruisbes, wijndruif en framboos; (na 
planten): aardbei, akkerbouwgewassen, 
fruitgewassen-onbedekt, groenteteelt-
onbedekt, kruidenteelt-onbedekt en 
sierteeltgewassen-onbedekt. 

De wijziging betreft de toelating in 
aardappelen; de eerder opgelegde 
restrictie voor het gebruik in 
zetmeelaardappelen wordt opgeheven, 
waardoor het middel nu voor de hele 
gewasgroep aardappelen ingezet kan 
worden. 

W.2 n.v.t. n.v.t. 
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Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen  

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Vervalt op = 
expiratie datum 

Aflevertermijn Opgebruiktermijn 

10645 N Finale Glufosinaat-ammonium Bayer CropScience S.A.-N.V. 31-07-2018 31-01-2019 31-01-2020 

8906 N Basta Glufosinaat-ammonium Bayer CropScience S.A.-N.V. 31-07-2018 31-01-2019 31-01-2020 

 
Toelating biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 

NL-0011 
008-0000 

 

URAGAN D2 / 
BLUEFUME 

waterstofcyanide Lučební závody Draslovka a.s. 
Kolín 

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit 
houtconserveringsmiddel voor professioneel gebruik 
toegelaten ter bestrijding van knaagdieren en bestrijding van 
insecten door middel van begassing.  

NL-0018 
763-0000 

FANGA B+ BLOC P, 
PREVALIEN PRO 
RATICIDA BLOQUE 
HOME, FANGA BLOCK 
12  (wederzijdse 
erkenning) 

brodifacoum 

 

TRIPLAN SA Dit rodenticide voor professioneel en niet-professioneel gebruik 
wordt toegelaten voor de volgende toepassingen: 
1) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten / huismuizen – 
binnenshuis 
2) Professionals – bruine ratten – riolen 
3) Niet-professionals (breed publiek) – huismuizen – 
binnenshuis 
4) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten - om gebouwen 
en voedselopslagplaatsen. 

15601 N RTU ECD didecyldimethylammonium chloride Advanced Engineering Ltd. Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter 
bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en 
bacteriesporen) en gisten in opvangbakken en spoelen in 
klimaatregelings- en koelingssystemen voor kantoren. 

https://www.ctgb.nl/biociden/aanvraag-onder-verordening/wederzijdse-erkenning-nationale-toelating
https://www.ctgb.nl/biociden/aanvraag-onder-verordening/wederzijdse-erkenning-nationale-toelating
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15589 N RIMASAN-H 10 actief chloor gevormd uit 
natriumhypochloriet 

Tensid-Chemie GmbH Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt 
toegelaten voor het desinfecteren van: 

1. inwendige oppervlakken van apparatuur, leidingen en tanks 
door middel van Cleaning-In-Place (CIP); 

2. oppervlakken van kratten, kisten, gereedschap, 
machineonderdelen en materialen in automatische 
reinigingssystemen; 

3. machineonderdelen en gereedschap door middel van 
dompelen. 

in de cosmetische-, levensmiddelen- en diervoederindustrie. 

15560 N Intra Clean & Control didecyldimethylammoniumchloride 
(DDAC), Alkyl (C12-16) 
dimethylbenzylammoniumchloride 
(ADBAC) en glutaaraldehyde 

Intracare B.V. Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt 
toegelaten voor het desinfecteren van hoeven van hoefdieren in 
een hoefbad. 

15595 N Virocid RTU  Alkyl (C12-16) 
dimethylbenzylammoniumchloride, 
didecyldimethylammoniumchloride 
en glutaaraldehyde 

Cid Lines N.V. Dit middel voor zowel professioneel als niet-professioneel 
gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën (exclusief 
mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en virussen: 

 in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten voor 
huisdieren (honden, katten, konijnen, vogels, paarden 
en kippen) (professioneel en niet-professioneel 
gebruik); 

 in kamers, kooien of kasten voor dieren in veterinaire 
ziekenhuizen (professioneel gebruik). 

NL-0018 
764-0000 

FANGA B+, LEUCO BF 
PASTA GREEN, 
PREVALIEN BRODI 
PASTA FRESCA 
(wederzijdse erkenning) 

brodifacoum TRIPLAN SA 

 

Dit rodenticide voor professioneel en niet-professioneel gebruik 
wordt toegelaten voor de volgende toepassingen: 
1) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten / huismuizen – 
binnenshuis 
2) Niet-professionals (breed publiek) – huismuizen – 
binnenshuis 
3) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten - om gebouwen 
en voedselopslagplaatsen 

https://www.ctgb.nl/biociden/aanvraag-onder-verordening/wederzijdse-erkenning-nationale-toelating
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15596 N TANAGARD 3790 2-octyl-2H-isothiazol-3-on (OIT), en 
het mengsel van de werkzame 
stoffen: 5-chloor-2-methyl-2H-
isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-
isothiazool-3-on (3:1) (CMIT/MIT) 

Arch Timber Protection Ltd. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik 
wordt toegelaten ter bestrijding van schimmels in gebruiksklare 
oplossingen van het houtverduurzamingsmiddel TANALITH E 
3462 (NL-0008998-0000). 

15611 N ERO MP chloorkresol European Registration Office 
B.V. 

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt 
toegelaten ter bestrijding van:  

 bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten 
en schimmels op oppervlakken, materialen en 
gereedschappen in dierverblijfplaatsen en de daarbij 
bijbehorende ruimtes;  

 eieren van spoelwormen Ascaris suum op oppervlakken in 
lege varkensstallen en bijhorende ruimtes, 

 met uitzondering van transportmiddelen voor dieren. 

15610  N Dm Cid S Ultra N-3-aminopropyl-N-dodecyl-1,3-
propane diamine 

Cid Lines N.V. Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter 
bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en 
mycobacteriën) en gisten op oppervlakken in de 
voedingsindustrie. 

  
Uitbreiding biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 

14799 N KENOSAN LACTIC L-(+)-melkzuur Cid Lines N.V. Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast ter bestrijding 
van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op materialen 
(messen) en oppervlakken in de voedingsindustrie en na uitbreiding van de 
toelating ook op kleine materialen, die in dezelfde ruimte worden gebruikt als 
messen. Daarnaast is desinfectie van oppervlakken in de voedselindustrie 
uitgebreid met een extra dosering en contacttijd.   
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Herregistratie en renewal biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik Aflevertermijn Opgebruiktermijn 

NL-0000 
794-0000 

frunax DS 
Rattenfertigkoeder 

difenacum frunol delicia GmbH Dit middel voor professioneel gebruik wordt verlengd 
voor de volgende toepassingen:  
1) Professionals – bruine ratten – riolen 
2) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten – 
binnenshuis 
3) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten – om 
gebouwen en voedselopslagplaatsen 
4) Professionals – huismuizen – binnenshuis  

13-04-2018 10-10-2018 

NL-0001 
394-0000 

frunax DS Koederriegel difenacum frunol delicia GmbH Dit middel voor professioneel gebruik wordt verlengd 
voor de volgende toepassingen: 
1) Professionals – bruine ratten – riolen 
2) Professionals – bruine ratten – binnenshuis 
3) Professionals – bruine ratten – om gebouwen en 
voedselopslagplaatsen 
4) Professionals – huismuizen – binnenshuis 

13-04-2018 10-10-2018 

NL-0006 
282-0000 

SUPER CAID WAX / MAKI 
BLOCK 

bromadiolon LIPHATECH Dit middel voor professioneel gebruik wordt verlengd 
voor de volgende toepassingen: 
1) Professionals – bruine ratten / huismuizen – 
binnenshuis 
2) Professionals – bruine ratten – om gebouwen en 
voedselopslagplaatsen 
3) Professionals – bruine ratten – riolen 

13-04-2018 10-10-2018 
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Ingetrokken biociden  

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Vervalt op = 
expiratie datum 

Aflevertermijn Opgebruiktermijn 

14773 N ACTISAFE Salicylzuur Timac Agro Nederland B.V. 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018 

14772 N ACTIPRO Salicylzuur Timac Agro Nederland B.V. 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018 

14774 N DESBED DRY Salicylzuur Timac Agro Nederland B.V. 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018 

14725 N Finion Mierenpoeder Diatomeënaarde Beaphar B.V. 01-09-2018 01-01-2019 01-07-2019 

14572 N Numa Chlor Natriumhypochloriet WVT Industries 20-04-2018 20-04-2018 20-04-2018 

 
 
In werking treden besluiten 
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl.  
Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb-website. 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
https://toelatingen.ctgb.nl/

