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BEKENDMAKING 
 28 november 2019 

 
 

Overzicht collegebesluiten d.d. 27 november 2019 
 
Toelating gewasbeschermingsmiddel 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 

 15955 N BICANTA azoxystrobine en 
difenoconazool 

Syngenta Crop 
Protection B.V. 

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

 
Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen 

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

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

14453 N Prolectus fenpyrazamine Sumitomo 
Chemical Agro 
Europe S.A.S. 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel 
gebruik wordt uitgebreid in de teelt van 
bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), potplanten 
(bedekte teelt), snijbloemen (grondgebonden 
bedekte teelt), snijbloemen  (niet grondgebonden 
bedekte teelt), bloembollen en bloemknollen m.u.v. 
tulp en lelie (onbedekte teelt) 

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

15135 N 
 

T34 
Biocontrol 

Trichoderma 
asperellum stam T34 

Glastuinbouw 
Nederland 
 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel 
gebruik wordt uitgebreid in de bedekte teelt van: 
 
kleinfruit; bladgroenten; bonen met en zonder peul; 
vruchtgroenten van cucurbitaceae eetbare schil,  
vruchtgroenten van cucurbitaceae niet-eetbare schil; 
koolgewassen, radijsachtingen; stengelgroenten, 
kruidenteelt vers en gedroogd, bloembol- en 
bloemknolgewassen; potplanten; snijbloemen; 
trekheesters; snijgroen; boomkwekerijgewassen; 
vaste plantenteelt; veredelingsteelt en 
zaadproductie.  

W.1 n.v.t. n.v.t. 
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15871 N Sonata 
(wederzijdse 
erkenning) 

Bacillus pumilus QST 
2808 

Bayer CropScience 
S.A.-N.V. 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel 
gebruik wordt uitgebreid in de teelt van witlof, 
aardbei, aalbes, duif, braam, framboos, andijvie, 
veldsla, courgette, pompoenachtigen, peterselie en 
de onbedekte teelt van veredeling en 
bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt 
van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende 
zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, 
voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, 
meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum, teff en 
gierst. 
 

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

 
Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel 

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

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

14707 N PRIMUS 
PERFECT 

clopyralid en 
florasulam 

Dow AgroSciences 
B.V. 

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt 
toegepast in wintergraan (m.u.v. kanariezaad) en zomergraan 
(m.u.v. zomerrogge). 
 
De restrictiezin voor het gebruik in 
grondwaterbeschermingsgebieden komt te vervallen en de 
bestaande driftreducerende maatregelen ter bescherming van 
niet tot doelsoorten behorende terrestrische planten worden 
verlicht en vallen nu onder de standaard DRT 75 van het 
Activiteitenbesluit. 

W.1 06-06-2020 06-06-2021 

 
Overig gewasbeschermingsmiddel 

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

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

13234 N 
 

Corzal SE fenmedifam UPL Europe Ltd. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik 
wordt toegepast in de teelt van bieten en aardbei 
(onbedekt) en als kleine toepassing in de onbedekte teelt 
van aardbei , spinazie, snijbiet, rode biet, 
boomkwekerijgewassen (gezaaid), bloemisterijgewassen 
en veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen 
(m.u.v. maïs, granen en graszaadteelt, hop en 

W.4 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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olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en 
sierteeltgewassen. 
 
De wijziging betreft een majeure wijziging van de 
samenstelling. 

 
Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen 

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

Aflever-
termijn 

Opgebruik-
termijn 

13893 N Rizolex 10 DS Tolclofos-methyl Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. 01-12-2019 01-12-2019 01-12-2019 
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Toelating biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Gebruik 

15959 N Kenomix + Kenomix Activator chloordioxide gegenereerd 
uit natrium chloriet door 
verzuring 

Cid Lines N.V. Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van 
bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op de spenen van 
melkvee na het melken. 

15960 N Kenomix SD + Kenomix 
Activator 
 

chloordioxide gegenereerd 
uit natrium chloriet door 
verzuring 

Cid Lines N.V. Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van 
bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op de spenen van 
melkvee na het melken. 

NL-0011629-
0000 
 

Detrans® Deltamethrin CIK 
(Handelsnamen: Detrans 
Deltamethrin / Baythion 
Spray / SBM mieren en 
kruipende insectenspray / 
Protect kruipende 
insectenspray / Protect 
Home mieren en kruipende 
insectenspray) (wederzijdse 
erkenning) 

deltamethrin Sumitomo 
Chemical Agro 
Europe S.A.S. 

Deze insecticide voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding 
van kakkerlakken en zwarte mieren (binnenshuis). 
 

NL-0020030-
0000 
 

Eulan SPA 01 
(wederzijdse erkenning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

permethrin TANATEX 
Chemicals B.V. 

Deze insecticide voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van 
de klerenmot en tapijtkever. 

NL-0020527-
0000 

Proteo Cap Green met de 
handelsnamen Deltacaps 2.5 
CS, Resoluut Insectenmiddel 
Prof en Knock Off 
Insectenmiddel (wederzijdse 
erkenning) 

deltamethrin Sharda Europe 
bvba 

Dit middel voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten ter 
bestrijding van Duitse en Oosterse kakkerlakken, binnenshuis. 
 

NL-0021535-
0000 

Lignum Woodworm Killer PF 
(wederzijdse erkenning) 

permethrin Enviroquest 
Research Ltd. 

Deze houtbeschermingsmiddelen (ready to use, RTU) van een biocidefamilie 
worden toegelaten voor niet-professioneel en professioneel gebruik voor 
preventieve behandeling tegen houtborende kevers en termieten en voor 
curatieve behandeling tegen houtborende kevers en concentraten voor 
professioneel gebruik voor preventieve behandeling tegen houtborende kevers 
en termieten en voor curatieve behandeling tegen houtborende kevers. 

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
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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NL-0021571-
0000 
 

Insect Repellent Lotion 
IR3535 10% (wederzijdse 
erkenning) 

ethyl-butylacetyl- 
aminopropionaat 

Merck KGaA 
 

Dit middel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten ter afwering van 
muggen en teken bij mensen; zowel binnen als buiten. 
 

 
 
Overig biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Gebruik Aflever-
termijn  

Opgebruik-
termijn  

8744 N PROXEL GXL 1,2-benzisothiazool-
3(2H)-on 

Arch UK Biocides Ltd. Deze uitbreiding voor professioneel gebruik betreft de toelating 
als conserveringsmiddel in verpakking of opslagvat voor het 
bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken van was- en 
reinigingsmiddelen. 

n.v.t. n.v.t. 

 
 
Ingetrokken biociden 

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

Aflever-
termijn 

Opgebruik-
termijn 

14074 N Nuosept 515N 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-
2H-isothiazool-3-on (3:1) 

Troy Chemical Company B.V. 25-10-2019 25-10-2019 25-10-2019 

15044 N No Fly Alfa-cypermethrin BASF Nederland B.V. 25-10-2019 06-03-2020 06-09-2020 

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

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

