BEKENDMAKING
29 november 2018

Overzicht collegebesluiten d.d. 28 november 2018
Toelating gewasbeschermingsmiddelen
Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15718 N

Valis M

mancozeb en
valifenalate

Belchim Crop Protection
N.V./S.A.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt deze fungicide voor
professioneel gebruik toegelaten in de teelt van aardappelen.

15730 N

Propulse
(wederzijdse
erkenning)

fluopyram en
prothioconazool

15751 N

Buzz Ultra DF

tebuconazool

Bayer CropScience S.A.-N.V. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de
teelt van mais, blauwmaanzaad (oliehoudende zaden), zonnebloem en suikermais.
Tevens wordt een toelating verleend als kleine toepassing in mosterd
(oliehoudende zaden), koolzaad (oliehoudende zaden) en bladrammenas.
Helm AG
Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de
teelt van wintertarwe en zomertarwe.

15756 N

INIGO PRO

clomazone en
metobromuron

Belchim Crop Protection
N.V./S.A.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor
een voor opkomst behandeling in consumptieaardappel en zetmeelaardappel.

15755 N

MYSTIC

tebuconazool

Nufarm S.A.S.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de
teelt van winterkoolzaad.

15748 N

VitiSan
(wederzijdse
erkenning)

kalium
waterstofcarbonaat

Biofa AG

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de
teelt van pitvruchten (onbedekte teelt), druif (onbedekte teelt) veldsla, andijvie,
trekheesters <50 cm (onbedekte teelt) en trekheesters <50 cm (bedekte teelt).
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Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen
Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

14706 N

STARANE TOP fluroxypyr
(kleine
(meptyl)
toepassing)

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code Aflevertermij
n vorige Wcode

Opgebruiktermij
n vorige W-code

Stichting Trustee
Bijzondere
Toelatingen

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegepast
als onkruidbestrijdingsmiddel.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

W.6

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

De wijziging betreft een toelating in de teelt van sorghum,
sjalot, knoflook, gladiool, acidanthera,
tritonia, freesia, ixia, sparaxis
13221 N

Previcur
Energy
(kleine
toepassing)

13775 N

Nissodium
(kleine
toepassing)

14536 N

Serenade

fosetyl en
propamocarb

Bayer
CropScience S.A.N.V.

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegepast
als schimmelbestrijdingsmiddel.

De uitbreiding betreft de toelating in aardbei, opkweek en
vermeerderingsteelt (onbedekte teelt,
dompelbehandeling), aardbei, opkweek en
vermeerderingsteelt (druppelbehandeling of
aangietbehandeling) , bloembollen en bloemknollen
m.u.v. tulp, lelie en grofbollige narcis (onbedekte teelt,
dompelbehandeling), bolbloemen en knolbloemen
(bedekte, niet-grond gebonden teelt,
potgrondbehandeling en aangietbehandeling),
bolbloemen en knolbloemen (bedekte, grond gebonden
teelt, aangietbehandeling), bolbloemen en knolbloemen
(bedekte teelt, toevoegen aan proceswater).
cyflufenamid
Vereniging
Het middel voor professioneel gebruik wordt toegepast
W.1
Nederlandse Wijn als schimmelbestrijdingsmiddel.
Producenten
De wijziging betreft een toelating in de teelt van:
 Vruchtbomen en –struiken van appel en peer
(onbedekte teelt)
 Druiven (onbedekte teelt)
Bacillus
Bayer
Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegepast
W.4
amyloliquefacien CropScience S.A.- als schimmelbestrijdingsmiddel en
s (voorheen
N.V.
bacteriebestrijdingsmiddel in aardappel, suikerbiet en
subtilis) stam
wortelgewassen als majeure teelten en in een groot
QST 713
aantal kleine toepassingen.
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Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel
Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

14282 N

DEVRINOL 45SC

napropamide

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel mag worden toegepast W.1
in de (onbedekte) teelten van koolgewassen winteren zomerkoolzaad en als kleine toepassing (art. 51) in
de onbedekte teelten van aardbeien, zwarte bes,
kruisbes, framboos, druif, raapstelen, rucola, veldsla,
boon met peul, radijsachtigen, knolraap, koolraap,
bloemisterijgewassen en laanbomen. De bestaande
beperking dat minimaal 90% driftreducerende
doppen dienen te worden gebruikt ter bescherming
van het aquatische milieu vervalt, maar er is wel een
nieuwe beperking opgenomen op het WG die een
wachttijd van minimaal 180 dagen na toepassing
voorschrijft voor het planten van volggewassen.

Aflevertermijn
vorige W-code
07-06-2019

Opgebruiktermijn
vorige W-code
07-12-2019

Overig gewasbeschermingsmiddelen
Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

10701 N

Boxer

prosulfocarb

Syngenta Crop
Protection B.V.

5134 N

INTRUDER

chloorprofam

UPL Europe Ltd.
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Wijziging

W-code

Het middel voor professioneel gebruik wordt
toegepast als onkruidbestrijdingsmiddel in diverse
teelten.
De wijziging betreft
 Het toevoegen van een productstewardship zin
op het WG
 Het omzetten van het WG format naar versie
WG 2.2.
Deze herbicide voor professioneel gebruik wordt
toegepast in diverse teelten.
De wijziging betreft het toestaan van een laag
doserings system (LDS) in de teelt van knolselderij.
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W.11

Aflevertermijn
vorige W-code
01-07-2019

Opgebruiktermijn
vorige W-code
01-07-2020

W.14

n.v.t.

n.v.t.

5395 N

15095 N

Thiovit Jet

Daiko

zwavel

van clodinafoppropargyl en
prosulfocarb

Syngenta Crop
Protection B.V.

Syngenta Crop
Protection B.V.

Het betreft een middel voor zowel professioneel
gebruik als niet-professioneel gebruik. Voor
professioneel gebruik wordt het middel toegepast
als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van
wintertarwe, zomertarwe, appel, peer, pruim
(onbedekte teelt), kers (onbedekte teelt), perzik
(bedekte teelt), aardbei (bedekte teelt),
bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) en vaste
plantenteelt (bedekte teelt). Voor nietprofessioneel gebruik wordt het middel toegepast
als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van
appel, peer (inclusief Japanse peer en Shadong),
pruim (buiten), kers (buiten), perzik, nectarine
(binnen), aardbei (binnen) en sierbeplanting.
De wijziging betreft een aanpassing van drift
beperkende maatregelen aan het gewijzigde
activiteitenbesluit op het bestaande WG voor
professioneel gebruik.
Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel
gebruik wordt toegepast voor een na opkomst
behandeling in wintertarwe.
De wijziging betreft:
 Driftreducerende maatregelen ter bescherming
van het in het water levende organismen zijn in
lijn gebracht met Activiteiten Besluit
 Het toevoegen van een productstewardship zin
op het WG
 Het omzetten van het WG format naar versie
WG 2.2.
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W.7

n.v.t.

n.v.t.

W.2

07-06-2019

07-06-2020

12585 N

13404 N

Primstar

MOVENTO

florasulam en
fluroxypyr-meptyl

spirotetramat

Dow AgroSciences
B.V.

Bayer CropScience
S.A.-N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel
gebruik wordt toegepast in de teelt van
wintergraan (m.u.v. kanariezaad), zomergraan,
graszaadteelt, grasachtige groenbemesters,
voedergrasland, graszodenteelt en grasvegetatie.
De toegelaten wijzigingen betreffen een beperking
van het gebruik in wintergranen tot de
voorjaarsperiode en een specificatie van de drift
mitigerende maatregelen naar de gebruikte
dosering in de teelt van wintergranen,
voedergrasland en grasvegetatie. Tevens is de
classificatie met H304, P301+P310 en pictogram
GHS08 verwijderd.
Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor nietprofessioneel gebruik wordt toegepast in
weilanden en gazons. Niet professioneel gebruik is
ongewijzigd en hiervoor blijft het WG met
volgnummer W.2 van kracht.
Het middel voor professioneel gebruik wordt
toegelaten als insecten- en
mijtenbestrijdingsmiddel in diverse teelten.
De wijziging betreft uitbreiding van de toelating in
wortelen (onbedekte teelt) en uitbreiding met
kleine toepassingen in aardappel, chicorei en de
onbedekte teelt van radijsachtigen, suikerwortel,
wortelpeterselie, pastinaak, aardpeer, rode biet,
knolselderij, schorseneer en mierikswortel.
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W.6

07-06-2019

07-06-2020

W.6

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen
Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie
datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

14728 N

TRIBAL 50 WG

Tribenuron-methyl

Aako B.V.

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2018

15665 N

APN Lambda-C 100

Lambda-cyhalothrin

Agro Protection Nunspeet B.V.

16-11-2018

16-11-2018

16-11-2018

14550 N

Trimmer

Tribenuron-methyl

ADAMA Registrations B.V.

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2018

5785 N

Kerb 50 W spuitpoeder

Propyzamide

Dow AgroSciences B.V.

01-01-2019

01-07-2019

01-07-2020

15242 N

Etna Free

Glyfosaat

UPL Europe Ltd.

15-12-2018

15-12-2018

15-12-2018

Toelating biociden
Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

NL-0019161-0000

RACO 25 / Toxa Overdose /
Toxa Granen (wederzijdse
erkenning)

difenacum

BELGAGRI SA

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

15747 N

ASJ Solution

chloorhexidinedigluconaat Agri Service Jeuken B.V. Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van
bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op de spenen van
melkkoeien na het melken.

NL-0019285-0000

Pokon Tegen Mieren /
Fourmex (wederzijdse
erkenning)

spinosad

15736 N

L+R handdisinfect blue

1-propanol en 2-propanol Lohmann & Rauscher
International GmbH &
Co. KG

Evergreen Garden Care
Belgium

Het middel wordt toegelaten voor niet-professioneel gebruik buitenshuis op
mierennesten in de nabijheid van woningen.
Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van
bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten, omkapselde virussen
en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen* voor gebruik in ziekenhuizen,
en overige instellingen voor gezondheidszorg, ziekenhuiskantines, grootkeukens
en laboratoria voor
 hygiënische handdesinfectie
 chirurgische handdesinfectie
*Een beperkte virusclaim is gedefinieerd in EN14885 (2016). Tegen welke virussen dit middel
werkzaam is, is te vinden op www.ctgb.nl onder ‘uitleg virusclaim’.
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15739 N

L+R handdisinfect green

ethanol

Lohmann & Rauscher
International GmbH &
Co. KG

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van
bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten, schimmels en virussen
(omkapselde en niet-omkapselde virussen)* in ziekenhuizen en overige
instellingen voor gezondheidszorg, ziekenhuiskantines, grootkeukens en
laboratoria voor
 hygiënische handdesinfectie
 chirurgische handdesinfectie
*Een beperkte virusclaim is gedefinieerd in EN14885 (2016). Tegen welke virussen dit middel
werkzaam is, is te vinden op www.ctgb.nl onder ‘uitleg virusclaim’.

NL-0017150- Storm Ultra / Storm Ultra
0000
Secure / Storm Ultra Block
Baits (BB) / Veor / Secuvia

flocumafen

BASF Nederland B.V.

Het middel voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten
als kant en klaar lokaas tegen huismuizen, bruine ratten en zwarte ratten.
Vanwege nationaal specifieke elementen besluit het College om in Nederland
alleen onderstaande gebruiken toe te laten, in lijn met andere toegelaten PT14
middelen voor de Nederlandse markt:
1) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten / huismuizen – binnenshuis
2) Professionals – bruine ratten /zwarte ratten – om gebouwen en
voedselopslagplaatsen
3) Niet-professionals (breed publiek) – huismuizen – binnenshuis

Uitbreiding biocide
Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Gebruik

14400 N

Soft Care Des E

ethanol

Diversey B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegepast ter bestrijding van
bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten, omkapselde virussen
en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen voor hygiënische en
chirurgische handdesinfectie.
De wijziging betreft de toevoeging van een beperkte virusclaim
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Ingetrokken biociden
Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie
datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

13804 N

AMW Concentraat

Didecyldimethylammoniumchloride

Rust-Oleum Netherlands B.V.

02-11-2018

02-11-2018

02-11-2018

13833 N

Simson Hoveniers
Groene aanslag reiniger

Didecyldimethylammoniumchloride

Bostik B.V.

02-11-2018

02-05-2019

02-11-2019

15155 N

Hoeve Super Extra

Natriumhypochloriet

Hoeveservice bvba

23-11-2018

23-11-2018

01-05-2019

15157 N

Hoeve Clean Extra

Natriumhypochloriet

Hoeveservice bvba

23-11-2018

23-11-2018

01-05-2019

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.
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