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BEKENDMAKING 
25 januari 2018 

 
 

Overzicht collegebesluiten d.d. 24 januari 2018 
 
Toelating gewasbeschermingsmiddelen 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 

 15539 N Gnatrol SC 

(wederzijdse erkenning) 

Bacillus thuringiensis 
subsp. israelensis 
stam AM65-52 

Sumitomo Chemical Agro 
Europe S.A.S 

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit insecten-
bestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten voor een 
grondbehandeling in de teelt van bloemisterijgewassen (bedekte teelt).  

15535 N RIVAL propamocarb 
hydrochloride 

Asenovgradsko Shose Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt 
toegelaten in de teelt van tomaat en bloemisterijgewassen (bedekte teelt). 

15543 N Ascra Xpro  
(wederzijdse erkenning) 

bixafen, fluopyram en 
prothioconazool 

Bayer CropScience S.A.-N.V. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt 
toegelaten in de teelt van wintertarwe, winterrogge, triticale, spelt, 
zomertarwe en zomerrogge. 

15547 N PRESIDIUM dimethomorf en 
zoxamide 

Gowan Crop Protection 
Limited 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel wordt toegelaten in de 
teelt van aardappel. 

15557 N KIF230-15%WG benthiavalicarb-
isopropyl 

Certis Europe B.V. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt 
toegelaten in de teelt van aardappelen. 

15544 N Vibrance SB fludioxonil, sedaxane 
en metalaxyl-M 

Syngenta Crop Protection 
B.V. 

Dit zaadbehandelingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten 
tegen schimmels in de teelt van bieten. 

15556 N Allstar 
(wederzijdse erkenning) 

fluxapyroxad BASF Nederland B.V. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt 
toegelaten voor een veurbehandeling in aardappelen. 

 

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/wederzijdse-erkenning
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Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen 

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

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

13467 N Ranman Top 
(kleine 
toepassing) 

cyazofamid ISK Biosciences Europe 
N.V. 

Het betreft een schimmelbestrijdingsmiddel 
voor professioneel gebruik.  

De wijziging betreft de toelating in de teelt 
van:  

- laanbomen (onbedekte teelt),  
- coniferen (onbedekte teelt) , 
-  sierheesters (onbedekte teelt), 
- bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt), 
- onbedekte vaste plantenteelt, 
- bloemisterijgewassen (bedekte en 

onbedekte teelt),  
- bedekte veredeling en zaadteelt en 
- onbedekte veredeling en zaadteelt van 

akkerbouwgewassen (met uitzondering 
van aardappel, mais, granen en 
graszaadteelt, hop en olifantsgras), 
groentegewassen, kruiden en 
sierteeltgewassen.    

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

12455 N NeemAzal-T/S 
(wederzijdse 
erkenning) 

azadirachtin Nufarm B.V. Dit insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel 
voor professioneel gebruik wordt uitgebreid 
met de toepassing in de teelt van 
vruchtgroenten van cucurbitaceae met 
eetbare schil (bedekte teelt) en 
vruchtgroenten van solanaceae (bedekte 
teelt). 

W.4 n.v.t. n.v.t. 

8950 N Challenge 
(wederzijdse 
erkenning) 

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

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik wordt uitgebreid met 
de toepassing in wortel (voor en na opkomst 
toepassing) en knolselderij (na uitplanten 
toepassing). 

W.7 n.v.t. n.v.t. 

 

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/wederzijdse-erkenning
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/wederzijdse-erkenning
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Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel 

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

vorige W-code 
Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

11508 N Pokon Onkruid 
Weg ! 

van 2,4-D en 
dicamba 

Scotts Benelux 
bvba/sprl 

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor niet-
professioneel gebruik wordt toegepast door 
middel van strooien op gazon.  

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

13287 N Laudis tembotrione Bayer CropScience 
S.A.-N.V. 

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik wordt toegepast in de 
teelt van mais, vlas (vezelvlas en lijnzaad 
voor zaadproductie) en suikermais. 
  
De uitbreiding naar blauwmaanzaad wordt 
afgewezen. 

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

3514 N Laudis WG tembotrione Bayer CropScience 
S.A.-N.V. 

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik wordt toegepast in de 
teelt van mais, vlas (vezelvlas en lijnzaad 
voor zaadproductie) en suikermais. 

De uitbreiding naar blauwmaanzaad wordt 
afgewezen. 

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

12939 N Cantack (kleine 
toepassing*) 

acequinocyl Bayer CropScience 
S.A.-N.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.4 01-04-2018 01-10-2018 

https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/toetsingskader/registration-manual/kleine-toepassingen
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/toetsingskader/registration-manual/kleine-toepassingen
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Ingetrokken gewasbescherming 

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

Aflevertermijn Opgebruiktermijn 

8928 N Rovral Aquaflo Iprodion BASF Nederland B.V. 01-03-2018 05-06-2018 05-06-2018 

13334 N Ceridor MCPA MCPA Nufarm B.V. 01-01-2018 29-06-2018 01-01-2019 

 
Toelating biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 

15480 N Dismozon Plus  magnesium 
monoperoxyphthalate 
hexahydrate (MMPP) 

BODE Chemie 
GmbH 

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten om 
afwasbare harde oppervlakken en uitwendige oppervlakken van medische 
apparatuur te desinfecteren in (isoleerafdelingen van) ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en andere zorginstellingen. 

15559 N Topactive OKTO peroctaanzuur, 
waterstofperoxide en 
perazijnzuur 

Ecolab B.V. Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter 
bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën), bacteriesporen, gisten, 
bacteriofagen en schimmels, op wanden, vloeren en overige oppervlakken die 
in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren in de voedings- en 
levensmiddelenindustrie. 

NL-0015 
431-0000 

 

 Valtti Plus Base 
(wederzijdse erkenning) 

propiconazool en IPBC Tikkurila Oyj Dit middel voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten 
als houtconserveringsmiddel. 

15540 N Virocid F glutaaraldehyde, 
didecyldimethylammoniumc
hloride en alkyl (C12-16) 
dimethylbenzylammoniumch
loride 

Cid Lines N.V. Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van 
bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en virussen in 
dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, inclusief transportmiddelen voor 
dieren. 

 
        

https://www.ctgb.nl/biociden/aanvraag-onder-verordening/wederzijdse-erkenning-nationale-toelating
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Ingetrokken biociden  

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

Aflevertermijn Opgebruiktermijn 

14212 N RESULT 10 Didecyldimethylammoniumchloride Handelsonderneming K.A. van 
Spijker B.V. 

31-12-2017 30-06-2018 31-12-2018 

12830 N Chloralk-N Natriumhypochloriet Orapi Applied Nederland B.V. 19-01-2018 19-01-2018 19-01-2018 

13091 N Sigma Ecofleet 290 H Dikoperoxide,  
4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on 

PPG Coatings Europe B.V. 01-01-2018 01-07-2018 01-01-2019 

13412 N Sigma Ecofleet 290 A Dikoperoxide,  
4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on 

PPG Coatings Europe B.V. 01-01-2018 01-07-2018 01-01-2019 

13912 N Preventol A 9-D Tolyfluanide Lanxess Deutschland GmbH 01-01-2018 01-07-2018 01-01-2019 

14606 N Epifanes Copper-
Course 

Dikoperoxide W. Heeren & Zoon B.V. 12-01-2018 12-01-2018 12-01-2018 

13376 N KURIVERTER EC-5420 2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide Kurita Europe GmbH 12-01-2018 12-07-2018 12-07-2018 

 
 
 
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/

