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BEKENDMAKING 
 24 oktober 2019 

 
 

Overzicht collegebesluiten d.d. 23 oktober 2019 
 
Toelating gewasbeschermingsmiddelen 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 

 15923 N LilyPlus 6-benzyladenine Sumitomo Chemical 
Agro Europe S.A.S. 

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een indoor 
dompelbehandeling van leliebollen voor de bloementeelt. De behandelde bollen worden 
zowel in de kas als op het veld uitgeplant. 

15949 N Proliant gibberellinezuur Sumitomo Chemical 
Agro Europe S.A.S. 

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een gewasbehandeling 
in Snijmais, Korrelmais, Corn cob mix, Maiskolvensilage. 

15958 N OROCIDE PLUS sinaasappelolie Oro Agri International, 
Ltd. 

Dit middel wordt toegelaten als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van  
tomaat en paprika. Het middel is als kleine toepassing toelaatbaar in de bedekte teelten van 
vruchtgroenten van Cucurbitaceae (eetbare en niet-eetbare schil), snijbloemen, snijgroen en 
trekheesters. Voor niet-professioneel gebruik is het middel toepasbaar als insecten- en 
mijtenbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van paprika en tomaat. 

15927 N Flame Duo florasulam en tribenuron-
methyl 

Albaugh TKI d.o.o. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van 
wintertarwe, wintergerst en zomergerst. 

15944 N CLAP FORTE clopyralid Sharda Cropchem 
Espana S.L. 

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van 
koolzaad. 

15932 N Input 
(wederzijdse 
erkenning) 

prothioconazool en 
spiroxamine 

Bayer CropScience S.A.-
N.V. 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van 
wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomergerst en zomerrogge. 

 
Uitbreiding gewasbeschermingsmiddel 

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

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

10104 N Captosan 500 SC captan ADAMA 
Registrations B.V. 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik wordt uitgebreid in 
bolbloemen van lelie (grondgebonden 
bedekte bloementeelt). 

W.15 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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Overig gewasbeschermingsmiddelen 

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

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

14695 N GIBB PLUS SL gibberellinen Globachem N.V. Deze groeiregulator voor professioneel gebruik 
wordt toegepast in de onbedekte teelt van 
appel en peer.  
De wijziging betreft de toelating in peer 

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

12694 N PreFeRal Isaria fumosorosea 
Apopka stam 97 
(voorheen 
Paecilomyces 
fumosoroseus) 

Biobest Group N.V. Dit insectenbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik wordt toegepast in de 
bedekte teelten van  aardbei, sierteeltgewassen 
en vruchtgroente van Cucurbitaceae en 
Solanaceae, en als kleine toepassing in de 
bedekte teelten van klein fruit, boon met peul, 
kruiden, boomkwekerijgewassen, vaste 
plantenteelt en veredelingsteelt en 
basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- 
en fruitgewassen, kruiden en 
sierteeltgewassen. 

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

12970 N Rudis prothioconazool Bayer CropScience 
S.A.-N.V. 

Dit middel voor professioneel gebruik is reeds 
toegelaten als spuit- en dompeltoepassing in 
sluitkoolachtigen (onbedekte teelt), prei 
(onbedekte teelt), bloembol- en 
bloemknolgewassen (onbedekte teelt), 
bloembollen en bloemknollen (onbedekte 
teelt) en in de kleine toepassingen 
suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, 
knolraap, koolraap, rode biet, schorseneer, 
mierikswortel en tweedejaars plantui (allen 
onbedekte teelt).  
De uitbreiding betreft het gebruik als 
grondbehandeling tegen witrot voor zaaien in 
de onbedekte teelt van uien, knoflook en 
sjalotten.  

W.6 n.v.t. n.v.t. 
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Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen 

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

Aflever-
termijn 

Opgebruik-
termijn 

14934 N DuPont TREORIS chloorthalonil, penthiopyrad Belchim Crop Protection 
N.V./S.A. 

20-11-2019 20-05-2020 20-05-2020 

14328 N Abringo chloorthalonil Certiplant N.V. 20-11-2019 20-05-2020 20-05-2020 

11585 N Allure vloeibaar chloorthalonil, prochloraz BASF Nederland B.V. 20-11-2019 20-05-2020 20-05-2020 

9978 N Danadim Progress dimethoaat FMC Operational Netherlands 
B.V. 

31-12-2019 30-06-2020 30-06-2020 

9914 N Nomolt teflubenzuron BASF Nederland B.V. 30-11-2019 30-05-2020 30-05-2021 
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Toelating biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Gebruik 

NL-0020345-
0000 

ENCLEAN wederzijdse 
erkenning) 

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

Deze algicide wordt toegelaten voor professioneel en niet-professioneel gebruik 
ter bestrijding van algen op bouwmaterialen, alle harde oppervlakken in groene 
omgevingen en op allerlei soorten daken (met uitzondering van rieten daken). 

NL-0020352-
0000 

ENCLEAN RTU 
wederzijdse erkenning) 

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

Deze algicide wordt toegelaten voor professioneel en niet-professioneel gebruik 
ter bestrijding van algen op bouwmaterialen, alle harde oppervlakken in groene 
omgevingen en op allerlei soorten daken (met uitzondering van rieten daken). 

15922 N  Fuse for Surfaces chloordioxide gegenereerd 
uit natriumchloriet door 
verzuring 

Tristel Solutions Ltd. Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van 
bacteriën, mycobacteriën, bacteriesporen, gisten en virussen op harde 
oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg,  
- met uitzondering van oppervlakken die gedurende de inwerktijd (60 

minuten) in contact kunnen komen met patiënten of medisch personeel, en  
- met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en 

drinkwaren en grondstoffen hiervoor. 

15945 N GOJO Mild 
Antimicrobial Lotion 
Handwash 

chloorhexidinedigluconaat 
en didecyldimethylam-
moniumchloride 

GOJO Industries-
Europe Ltd. 

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als 
desinfecterend handwasmiddel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacterie 
sporen en mycobacteriën) en gisten voor gebruik in de voedingsmiddelensector, 
institutionele sector, industriële sector, publieke sector en gezondheidszorg. 
 

15946 N GOJO Mild 
Antimicrobial Foam 
Handwash 

chloorhexidinedigluconaat 
en didecyldimethylam-
moniumchloride 

GOJO Industries-
Europe Ltd. 

Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als 
desinfecterend handwasmiddel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacterie 
sporen en mycobacteriën) en gisten voor gebruik in de voedingsmiddelensector, 
institutionele sector, industriële sector, publieke sector en gezondheidszorg. 

NL-0020778-
0000  
 

Ant Bait 1R-trans 
phenothrin 
(wederzijdse erkenning) 

1R-trans-fenothrin Henkel AG & Co. 
KGaA 
 

Deze biocidefamilie voor niet-professionele gebruikers wordt toegelaten als 
insecticide voor de bestrijding van mieren in en rond gebouwen oftewel voor 
binnen- en buiten toepassing. 

NL-0020162-
0001 

HCL Toilet Cleaner 
Family (wederzijdse 
erkenning) 

zoutzuur McBride PLC 
 

Deze biocidefamilie voor breed publiek (niet-professioneel) gebruik worden 
toegelaten als desinfecteermiddelen die aan de binnenkant van de toiletpot 
worden gebruikt. 

 
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/). 
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