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BEKENDMAKING 
 23 juli 2020 

 
 
 
 

Overzicht collegebesluiten d.d. 22 juli 2020 
 
Toelating gewasbeschermingsmiddelen 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 

 16046 N CO2-
BioProtection 
(wederzijdse 
erkenning) 

koolstofdioxide AIR LIQUIDE bv 
 

Dit insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor 
granen in opslag, tabak in opslag, oliehoudende zaden in opslag, medicinale kruidgewassen in 
opslag, medicinale wortelgewassen in opslag en voorraadbescherming van opgeslagen 
producten (m.u.v. opgeslagen granen, medicinale planten, griesmeel, schilfers en tabak). 

16047 N Revystar mefentrifluconazool BASF Nederland B.V. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van 
wintertarwe, wintergerst, triticale, zomertarwe, zomergerst en haver. 

 
Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen 

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

Aflevertermijn 
vorige W-code 

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

12409 N  Vydate 10G 
(kleine 
toepassing) 

oxamyl Production 
Agriscience 
Netherlands B.V. 

Dit aaltjesbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik 
wordt uitgebreid in de teelt van aardbei (onbedekte, 
vermeerderingsvelden), spruitkool, (onbedekte teelt), 
dahlia (onbedekte teelt), gladiool (onbedekte teelt), 
zantedeschia (onbedekte teelt), snijbloemen 
(grondgebonden, teelt), boomkwekerijgewassen 
(grondgebonden, bedekte teelt), laanbomen 
(grondgebonden, onbedekte teelt), sierheesters incl. 
rozen (grondgebonden, onbedekte teelt), coniferen en 
kerstbomen (grondgebonden, onbedekte teelt), bos- en 
haagplantsoen (grondgebonden, onbedekte teelt) en 
vruchtbomen en -struiken (grondgebonden, onbedekte 
teelt). 

W.9 n.v.t. n.v.t. 

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/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
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15612 N IRONMAX 
PRO 
(wederzijdse 
erkenning) 

ijzer(III)fosfaat De Sangosse S.A.S. Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel 
gebruik wordt uitgebreid voor de bestrijding van 
naaktslakken in sierteeltgewassen en uitbreiding met 
huisjesslakken in akkerbouwgewassen, fruitgewassen, 
groenteteelt, kruidenteelt (vers of gedroogd) en 
sierteeltgewassen. 

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

14298 N 
 

Goltix Queen metamitron en 
quinmerac 

ADAMA 
Registrations B.V. 

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik 
wordt uitgebreid in de teelt van bieten, lelie (onbedekte 
vermeerderingsteelt), gladiool (onbedekte 
vermeerderingsteelt) en pioen (snijbloemen, onbedekte 
teelt). 
 
Dit betreft een uitbreiding van de bestaande toelating 
met de toepassing via lagere dosering LDS in bieten (zes 
keer toepassen na opkomst van het gewas). 

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

15186 N 
 

BETANAL 
Tandem 
(kleine 
toepassing) 

ethofumesaat en 
fenmedifam 

Bayer CropScience 
S.A.-N.V. 

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik 
wordt uitgebreid in de teelt van rode biet  
 

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

15541 N Takumi 
(kleine 
toepassing) 

cyflufenamid Certis Europe B.V. 
 

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik wordt uitgebreid met de teelt van 
aardbei, courgette (bedekt), bloemisterijgewassen 
(onbedekt), begonia (bedekt), kalanchoë (bedekt), 
poinsettia (bedekt), saintpaulia (bedekt), anthurium 
(bedekte potplantenteelt), chrysant (bedekte 
potplantenteelt), gerbera (bedekte potplantenteelt), 
snijbloemen (bedekt), boomkwekerijgewassen (bedekt), 
vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt, veredelings- en 
zaadteelt (bedekt), Veredeling en zaadteelt van 
akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en 
graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en 
fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte 
teelt). 

W.2 n.v.t. 

 
 

n.v.t. 

 

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/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
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/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
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De toelating van dit houtconserveringsmiddel voor professioneel en industrieel gebruik word als volgt gewijzigd: 
 
Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen 

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

Aflever-
termijn 

Opgebruik-
termijn 

13225 N Policlean glyfosaat Albaugh TKI d.o.o 17-07-2020 17-07-2020 17-07-2020 

13226 N Matos glyfosaat Albaugh TKI d.o.o 17-07-2020 17-07-2020 17-07-2020 

14555 N Ripelock VP 1-methylcyclopropeen AgroFresh Holding France S.A.S. 01-08-2020 01-08-2020 01-08-2020 

14556 N Ripelock Tabs 1-methylcyclopropeen AgroFresh Holding France S.A.S. 01-08-2020 01-08-2020 01-08-2020 

 
 
Toelating biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Gebruik  

 
NL-0021593-
0000 
 

Ratimor Brodifacoum Wax 
Block (wederzijdse 
erkenning) 

brodifacoum Unichem d.o.o. Dit middel voor professioneel en niet-professioneel gebruik wordt toegelaten als 
kant en klaar lokaas voor de volgende toepassingen: 
1) Niet-professionals (breed publiek) – huismuizen – binnenshuis 
2) Getrainde professionals – bruine ratten /zwarte ratten / huismuizen – 
binnenshuis 
3) Getrainde professionals – bruine ratten /zwarte ratten – buiten; rond 
gebouwen en voedselopslagplaatsen 
4) Getrainde professionals – bruine ratten – buiten; in riolen 

16042 N XC85293A  tetrakis(hydroxymeth
yl)fosfoniumsulfaat 

Baker Hughes Ltd. Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van 
bacteriën in injectiewater van olie- en gaswinning op land en zee. 

16055 N Alzogur cyaanamide AlzChem Trostberg 
GmbH 
 

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van larven 
van de huisvlieg in drijfmestrestanten in mestputten in varkensstallen. 
  

Overig biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Gebruik Aflever-termijn  Opgebruik-
termijn  

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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13453 N Klercide Low 
Residue Quat 
Concentrate 

didecyldimethyl 
ammoniumchloride  
(DDAC) 

Ecolab B.V. 
 

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegepast  
ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en 
bacteriesporen) en gisten op harde oppervlakken in cleanroom 
afdelingen voor industriële-, institutionele- en 
laboratoriumtoepassingen door middel van mop- en 
wissystemen wordt uitgebreid met een spraytoepassing. 
 

6 maanden na 
besluitdatum 

12 maanden na 
besluitdatum 

NL-
0019576-
0000 
 

HK-Lasur  
 

3-jood-2-
propynylbutylcarba
maat 

Remmers GmbH 
 

De toelating (biocide familie) van dit houtconserveringsmiddel 
voor professioneel en industrieel gebruik word als volgt 
gewijzigd: 

• De IPBC-concentratie in meta-SPC 2 die verlaagd werd 
van 0,94% IPBC tot 0,5% IPBC 

• Een majeure wijziging van de samenstelling (wijziging 
van co-formulanten in alle meta-SPC’s) 

 

26-01-2021 25-07-2021 

 
Ingetrokken biocide 

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

Aflever-
termijn 

Opgebruik-
termijn 

15054 N Embalan Houtwormdood permethrin Hoetmer  B.V. 26-06-2020 26-12-2020 26-06-2021 

 
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/). 
 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
https://toelatingen.ctgb.nl/
https://toelatingen.ctgb.nl/

