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BEKENDMAKING 
 23 mei 2019 

 
 

Overzicht collegebesluiten d.d. 22 mei 2019 
 
Toelating gewasbeschermingsmiddelen 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 

 15869 N ActiSeal F PLUS 
(wederzijdse 
erkenning) 

fludioxonil Tecnidex, Fruit Protection 
S.A. 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als 
na-oogst toepassing in de teelt van appel, peer, steenvruchten en citrusvruchten. 

15871 N Sonata Bacillus pumilus QST 2808 Bayer CropScience S.A.-N.V. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de 
teelt van vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt), bloemisterijgewassen 
(bedekte teelt), aardbei (bedekte teelt), aalbes (bedekte teelt), braam (bedekte 
teelt), framboos (bedekte teelt), andijvie (bedekte teelt), veldsla (bedekte teelt), 
courgette (bedekte teelt), komkommer (bedekte teelt), vruchtgroenten van 
Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae 
niet-eetbare schil (bedekte teelt), peterselie (bedekte teelt), bloemenzaadteelt 
(bedekte teelt) en veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, 
groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt). 

15878 N 
 

Oblix MTM ethofumesaat en 
metamitron 

UPL Europe Ltd. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de 
teel van bieten. 

 
Uitbreiding gewasbeschermingsmiddel 

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

Aflevertermijn 
vorige W-code 

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

10944 N DELFIN Bacillus 
thuringiensis 
subsp. Kurstaki 
strain SA-11 

Mitsui 
AgriScience 
International 
S.A./N.V. 

Het betreft een insectenbestrijdingsmiddel voor 
professioneel en niet professioneel gebruik. Het niet-
professionele gebruik wordt uitgebreid met gebruik in 
teelt van appel, peer, vruchtgroenten van Solanaceae en 
Cucurbitaceae met eetbare schil (binnen), meloen 
(binnen), sluit-, bloem- en bladkoolachtigen (buiten), 
sierbeplanting, kamerplanten en kuipplanten. 

W.1 n.v.t. n.v.t. 

https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/wederzijdse-erkenning
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/wederzijdse-erkenning
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15870 N Texio Bacillus 
amyloliquefaciens 
(former subtilis) 
stam QST 713 

SBM 
Développement 
SAS 
 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel 
gebruik wordt uitgebreid in de teelt van aardbei 
(binnen), sla, andijvie, spinazie (binnen), komkommer, 
aubergine, tomaat, paprika (binnen), aubergine, tomaat, 
paprika (binnen), courgette, komkommer, meloen, 
pompoen, tomaat, paprika (binnen) en 
sierteeltgewassen (binnen). 

W.1 n.v.t. n.v.t. 
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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 

12602 N Sphere cyproconazool 
en trifloxystrobin 

Bayer CropScience 
S.A.-N.V. 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel mag worden toegepast 
in de teelt van bieten in gewasstadia BBCH 39-49. 
Nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden worden 
voorgeschreven voor gebruik van DRT 90 bij toepassing 
op percelen die grenzen aan oppervlaktewater, en het 
middel mag niet worden toegepast in 
grondwaterbeschermingsgebieden. Bij de herregistratie 
vervalt het gebruik in granen en graszaadteelt. 

W.3 31-10-2019 31-12-2019 

 
Overig gewasbeschermingsmiddel 

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

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

14698 N PROMAN metobromuron Belchim Crop 
Protection N.V./S.A. 

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel 
gebruik wordt toegepast voor een vooropkomst-
behandeling in de teelt van aardappelen. 
 

De  wijziging betreft de aanpassing van een eerder 
opgelegde restrictie aangaande vervolggewassen. 

W.2 31-11-2019 31-05-2020 

 
Ingetrokken gewasbeschermingsmiddel 

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

Aflever-
termijn 

Opgebruik-
termijn 

13386 N Troy 480 bentazon UPL Europe LTD. 01-06-2019 01-06-2019 01-06-2019 
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Toelating biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Gebruik 

15876 N 
 

Kenocid 300 N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropaan-1,3-
diamine 

Cid Lines N.V. Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van 
bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op oppervlakken 
waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard, met 
uitzondering van keukens in ziekenhuizen en overige instellingen voor de 
gezondheidszorg. 

NL-0018737-
0000 
 

Hygienix Biocidal 
Product Family  

natriumbenzoaat en 
wijnsteenzuur 

Hygienix B.V. Het betreft een biocidefamilie met middelen voor  professioneel en niet-
professioneel gebruik. De middelen van de biocidefamilie worden toegelaten als 
desinfecteermiddelen voor binnen gebruik tegen bacteriën, gisten en omkapselde 
virussen. 

NL-0020026-
0000  
 

IPA Disinfectant BP1 / 
Terminal Disinfectant 
BP1 / Pro-Dis IPA 
Disinfectant Spray 
(wederzijdse erkenning) 

2-propanol Selden Research Ltd Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor gebruik 
in clean rooms en gecontroleerde zones van biotechnologische, farmaceutische, 
medische apparatuur, gezondheidszorg- en andere kritische life sciences 
toepassingen en tevens als desinfectiemiddel voor gebruik in de 
voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie. 

 
Herregistratie biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Gebruik Aflevertermijn  Opgebruiktermijn  

NL-0010461-
0000 

 

Maxforce Prime 
(wederzijdse 
erkenning) 

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

Dit middel is alleen toegelaten voor professionele 
binnenshuis bestrijding van kakkerlakken. 

31-11-2019 31-05-2020 

 
Ingetrokken biociden  

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

Aflever-
termijn 

Opgebruik-
termijn 

12218 N Vecosan Peradox 15 perazijnzuur, waterstofperoxide Vecom Group B.V. 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019 

13819 N Inducoat Bacteria zinkpyrithion, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, 0,058 % 
3-jood-2-propynylbutylcarbamaat 

Inducoat B.V. 10-05-2019 10-05-2019 10-05-2019 

13820 N Inducoat Fungi zinkpyrithion, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, 0,058 % 
3-jood-2-propynylbutylcarbamaat 

Inducoat B.V. 10-05-2019 10-05-2019 10-05-2019 

https://www.ctgb.nl/biociden/aanvraag-onder-verordening/wederzijdse-erkenning-nationale-toelating
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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14257 N Inducoat Algae zinkpyrithion, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, 0,058 % 
3-jood-2-propynylbutylcarbamaat 

Inducoat B.V. 10-05-2019 10-05-2019 10-05-2019 

14487 N Pal Disinfectant 
Wipes 

didecyldimethylammoniumchloride Pal International Ltd. 10-05-2019 10-05-2019 10-05-2019 

14488 N Pal TX Rapid Action 
Disinfectant Wipes 

didecyldimethylammoniumchloride Pal International Ltd. 10-05-2019 10-05-2019 10-05-2019 

14608 N Intercept 8000 LPP koperpyrithion, dikoperoxide International Paint (Nederland) B.V. 10-05-2019 10-05-2019 10-05-2019 

15736 N L+R handdisinfect 
blue 

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

01-05-2019 01-11-2019 01-05-2020 

 
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/

