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                 BEKENDMAKING 

                 23 maart 2022 

 

Overzicht collegebesluiten d.d. 23 maart 2022 

 

Toelating gewasbeschermingsmiddelen 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 

 
16349 N Novitron Dam Tec 

(wederzijdse erkenning) 

Aclonifen, clomazon 
FMC Operational 

Netherlands B.V. 

 

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegepast als onkruidbestrijdingsmiddel door 

middel van een vooropkomsttoepassing in de teelt van aardappelen, droog te oogsten 

erwten (onbedekte teelt), tuinboon (droog te oogsten) (onbedekte teelt), veldboon 

(voedergewas) (onbedekte teelt), veldboon (groenbemester) (onbedekte teelt), tuinboon 

(peulgroenten) (onbedekte teelt), erwt met peul (onbedekte teelt), erwt zonder peul 

(onbedekte teelt) en wortelen (onbedekte teelt). 

 

16354 N Roundup kant en klaar Perlagonzuur 
Evergreen Garden Care 

Belgium bvba 

 

Het middel voor niet-professioneel gebruik wordt toegepast als onkruidbestrijdingsmiddel 

in sierbeplanting (planten in de vollegrond), open verhardingen (grind, schelpen, etc.), 

halfopen verhardingen (tegels, straatstenen, etc.), dichte verhardingen (beton, etc.) en 

onverharde terreinen. 

 
16355 N PROTENDO 300 EC 

(wederzijdse erkenning) 

Prothioconazool 
Globachem N.V. 

 

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in 

de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomergerst, 

winterkoolzaad en als kleine toepassing in zomerkoolzaad. 

16359 N Botiga Pyridaat, mesotrione 
Belchim Crop 

Protection N.V./S.A. 

 

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in 

de teelt van maïs door middel van een na opkomst toepassing. 
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16370 N Harmonix Turf Defense Bacillus 

amyloliquefaciens 

QST 713 

Bayer CropScience S.A.-

N.V. 

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als schimmelbestrijder op 

sportveld incl. golfterrein en in graszodenteelt. 

 

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen 

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

vorige W-code 

Opgebruiktermijn 

vorige W-code 

12611 N BotaniGard 

vloeibaar 

(kleine 

toepassing) 

Beauveria bassiana 

stam GHA 

Certis Europe B.V. 

 

Het insecticide voor professioneel gebruik wordt 

uitgebreid met gebruik in de volgende kleine 

toepassingen:  

 

Droog te oogsten erwten (onbedekte teelt), Droog 

te oogsten bonen (onbedekte teelt), Oliehoudende 

zaden (onbedekte teelt), Vezelgewassen (onbedekte 

teelt), Witlof (pennenteelt) (onbedekte teelt), 

Steenvruchten (onbedekte teelt), Aardbei 

(onbedekte teelt), Bessen (onbedekte teelt), Braam- 

en framboos-achtigen (Rubus spp.) (onbedekte 

teelt), Sla; Lactuca spp. (onbedekte teelt), Andijvie 

(onbedekte teelt), Spinazie-achtigen (onbedekte 

teelt), Peulgroenten (onbedekte teelt), 

Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil 

(onbedekte teelt), Vruchtgroenten van 

Cucurbitaceae niet-eetbare schil (onbedekte teelt), 

Koolgewassen (onbedekte teelt), Knolselderij 

(onbedekte teelt),Schorseneer (onbedekte teelt), 

Uien m.u.v. zaaiui (onbedekte teelt), Sjalotten 

(onbedekte teelt), Bosuien (onbedekte teelt), 

Knoflook (onbedekte teelt), Stengelgroenten 

(onbedekte teelt), Paddenstoelen-teelt, 

W.2 N.v.t. N.v.t. 
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Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie 

(onbedekte teelt),Bolbloemen en knolbloemen 

(onbedekte teelt), Pioenrozen, Chrysant (grond-

gebonden, bedekte teelt), Bloemisterij-gewassen 

(onbedekte teelt), Laanbomen (onbedekte teelt), 

Klimplanten (onbedekte teelt), Coniferen en 

kerstbomen (onbedekte teelt), Sierheesters incl. 

rozen (onbedekte teelt), Heide soorten (onbedekte 

teelt), Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt), 

Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt) en 

Vaste plantenteelt (onbedekte teelt). 

13275 N Maxim 100 FS 

wederzijdse 

erkenning 

Fludioxonil Syngenta Crop 

Protection B.V. 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel 

gebruik wordt uitgebreid. De uitbreiding betreft het 

gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel 

van een plantgoedbehandeling voor het poten in 

pootaardappelen. 

W.3 n.v.t. n.v.t. 

13383 N Vacciplant 

(kleine 

toepassing) 

Laminarin 
Laboratoires 

GOËMAR SAS 

 

Het elicitor voor professioneel gebruik word 

uitgebreid met kleine toepassingen. De uitbreiding 

betreft toelating in de teelt van: 

- Pitvruchten m.u.v. appel en peer 

(onbedekte teelt) 

- Steenvruchten (onbedekte teelt)   

- Steenvruchten (bedekte teelt) 

- Bessen (onbedekte teelt)  

- Bessen (bedekte teelt) 

- Druiven (onbedekte teelt)  

- Druiven (bedekte teelt) 

- Braam- en framboosachtigen (onbedekte 

teelt) en braam- en framboosachtigen 

(bedekte teelt) 

- Sla; Lactuca spp 

- Andijvie 

- Spinazie-achtigen 

W.3 N.v.t. N.v.t. 
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- Waterkers 

- Veldsla 

- Rucola 

- Zeeaster 

- Kiemgroenten 

- Baby leaves 

- Peulgroenten 

- Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare 

schil 

- Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-

eetbare schil 

- Aubergine 

- Koolgewassen 

- Kruidenteelt 

- Bloemisterijgewassen 

- Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt) 

en boomkwekerijgewassen (bedekte teelt) 

- Vaste plantenteelt (onbedekte teelt) en 

vaste plantenteelt (bedekte teelt) 

- Veredeling en zaadteelt van 

akkerbouwgewassen (m.u.v. mais, granen 

en graszaadteelt, hop en olifantsgras), 

groenten- en fruitgewassen, kruiden en 

sierteeltgewassen (onbedekte teelt) 

Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt) 

14983 N FYSIUM 1-

methylcyclopropeen 

Janssen PMP 

 

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik 

wordt uitgebreid met de ruimtenbehandeling van 

peer in opslag.  

W.4 N.v.t. N.v.t. 

16056 N Eradicoat Max 

(kleine 

toepassing) 

Maltodextrine 
Certis Europe B.V. 

 

Het insecticide voor professioneel gebruik wordt 

uitgebreid met kleine toepassingen. De uitbreiding 

betreft toelating in de teelt van: 

Aardappel (onbedekte teelt), Consumptieaardappel 

(bedekte teelt), Peulvruchten, Oliehoudende zaden, 

W.1 N.v.t. N.v.t. 



Ctgb bekendmaking collegebesluiten maart 2022    Pagina 5 van 9 

 

Vezelgewassen, Witlof (pennenteelt, onbedekte 

teelt), Hop, Kweepeer (onbedekte teelt), Mispel 

(onbedekte teelt), Steenvruchten, Aardbei 

(Onbedekte teelt), Bessen (onbedekte teelt), Druif 

(onbedekte teelt), Braam- en framboos-achtigen 

(onbedekte teelt), Vijg (bedekte teelt), Kiwi 

(onbedekte teelt), Sla (onbedekte teelt), Andijvie 

(onbedekte teelt), Spinazie-achtigen (onbedekte 

teelt), Witlof (trekteelt, bedekte teelt), Veldsla 

(onbedekte teelt), Rucola (onbedekte teelt), 

Lamsoor (onbedekte teelt), Boon met peul, 

Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil 

(onbedekte teelt), Vruchtgroenten van 

Cucurbitaceae niet-eetbare schil (onbedekte teelt), 

Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt), 

Bloemkoolachtigen, Bladkoolachtigen, Stengelkool 

(onbedekte teelt), Kruidenteelt vers of gedroogd  

(onbedekte teelt), Bloemisterijgewassen (onbedekte 

teelt), Boomkwekerijgewassen, Vaste plantenteelt 

(onbedekte teelt), Bloemenzaadteelt (onbedekte 

teelt), Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, 

mais, granen en graszaadteelt. 
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Renewal gewasbeschermingsmiddelen 

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

vorige W-code 

Opgebruiktermijn 

vorige W-code 

13903 N PANIC FORTE Glyfosaat Albaugh UK Ltd. 
De herregistratie van dit herbicide wordt 

afgewezen voor de volgende aangevraagde 

toepassingen voor professioneel gebruik in de 

onbedekte teelten: 

• Pleksgewijs (d.m.v. spuiten en/of 

aanstrijken) in: akkerbouwgewassen, 

fruitgewassen, groenteteelt, 

kruidenteelt, sierteeltgewassen, 

cultuurgraslanden, openbaar groen en 

particuliere tuinen, permanent 

onbeteelde terreinen, bosbouw (tegen 

Amerikaanse vogelkers; alleen spuiten); 

• Pleksgewijs kort voor de oogst in: granen, 

droog te oogsten erwten, droog te 

oogsten bonen; 

• Pleksgewijs kort voor de oogst: in 

zetmeel- en consumptieaardappel;  

• Volvelds en pleksgewijs doodspuiten 

d.m.v. spuiten in diverse gewasgroepen 

uit fytosanitaire overweging in 

akkerbouwgewassen, cultuurgrasland, 

fruitgewassen, groenteteelt, 

kruidenteelt, sierteeltgewassen, 

openbaar groen en particuliere tuinen; 

• Behandeling over het gewas: in 

voedergrasland en Kerstbomen; 

• Volvelds doodspuiten van 

groenbemesters; 

• Strokenbehandeling: appel en peer; 

• behandeling na afsterven loof: in narcis;  

W.1 01-10-2022 01-01-2023 
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• Volvelds spuiten voor opkomst in: 

aardappelen, bieten, ui-achtigen, 

asperge, bloembol- en 

bloemknolgewassen; 

• Volvelds spuiten over het onkruid: 

tijdelijk onbeteeld terrein incl. 

akkerranden, open verhardingen en 

onverhard terrein; 

• Volvelds doodspuiten dekvruchten 

voorafgaand aan zaaien of planten van 

alle akkerbouwgewassen en in bloembol- 

en bloemknolgewassen. 

Omdat geen veilig gebruik kan worden 

aangetoond voor niet-doelwit arthropoden en 

daarnaast voor een deel van de aangevraagde 

gebruiken ook niet voor niet-doelwit planten.  

 

Daarnaast kunnen een aantal van 

bovengenoemde toepassingen tevens niet 

worden toegelaten omdat: 

• geen veilig gebruik is aangetoond voor 

pleksgewijs spuiten kort voor de oogst in 

droog te oogsten bonen vanwege MRL-

overschrijding; 

• onvoldoende residu data zijn ingediend 

voor spuiten kort voor de oogst in 

zetmeel- en consumptieaardappel en 

voor pleksgewijs spuiten en pleksgewijs 

aanstrijken in alle consumptiegewassen;  

• geen werkzaamheid is aangetoond voor 

de verlaagde doseringen, voorgesteld 

om tot een acceptabel risico voor Ecotox 

te komen. 

 

De herregistratie van dit herbicide wordt 

toegelaten voor de aangevraagde toepassingen 
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voor professioneel gebruik in de volgende 

onbedekte teelten: 

• Stobbenbehandeling d.m.v. aanstrijken 

in: fruitgewassen, sierteeltgewassen, 

openbaar groen en particuliere tuinen en 

onbeteeld terrein. 

 

14983 N FYSIUM 1-methylcyclopropeen 
Janssen PMP 

 

De bestaande toelating als groeiregulator voor 

professioneel gebruik als ruimtebehandeling in 

appel in opslag wordt met dit besluit verlengd.   

W.3 N.v.t. 11-03-2023 

 

 

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen  

Toel.nr Middelnaam 
Werkzame stof  

Toelatinghouder Vervalt op = 

expiratie datum 

Aflevertermijn Opgebruiktermijn 

13231 N Resolva Ultra 
Glyfosaat 

Syngenta Crop Protection B.V. 4-3-2022 4-7-2022 4-1-2023 

13707 N Roundup Fast 
Glyfosaat, pelargonzuur Evergreen Garden Care 

Belgium bvba 

 

31-8-2022 31-8-2022 31-8-2022 

13802 N Spoiler  
Toevoegingsstof 

R. van Wesemael B.V. 1-6-2022 1-9-2022 24-3-2023 

14158 N Torpedo 
Toevoegingsstof 

De Sangosse S.A.S. 1-3-2022 1-3-2022 1-3-2022 

14704 N Koromite 
Milbemectin Belchim Crop Protection 

N.V./S.A. 

 

18-3-2022 18-3-2022 18-3-2022 

15372 N Danso Flow 
Cymoxanil Belchim Crop Protection 

N.V./S.A. 

 

18-3-2022 18-3-2022 18-3-2022 
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15388 N Katamisa 
Nonaanzuur Belchim Crop Protection 

N.V./S.A. 

 

18-3-2022 18-3-2022 18-3-2022 

15854 N Amazone 
Clomazone, 

metobromuron 

Belchim Crop Protection 

N.V./S.A. 
18-3-2022 18-3-2022 18-3-2022 

16065 N HF Onkruid vrij 
Glyfosaat Coöperatieve Vereniging 

Holland Fyto B.V. 

 

4-3-2022 4-7-2022 4-1-2023 

16110 N Greenfix 360 g/l 
Glyfosaat Edialux Nederland B.V. 

4-3-2022 4-7-2022 4-1-2023 

16111 N Onkruidkiller 360 g/l 
Glyfosaat Edialux Nederland B.V. 

4-3-2022 4-7-2022 4-1-2023 

 

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 besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank (https://toelatingen.ctgb.nl/). 


