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BEKENDMAKING 
 24 juni 2021 

 
 
 
 

Overzicht collegebesluiten d.d. 23 juni 2021 
 
Toelating gewasbeschermingsmiddelen 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 

 16225 N Stavento (wederzijdse 
erkenning) 

folpet ADAMA Registrations B.V. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de 
teelt van wintertarwe en zomertarwe. 

16236 N 
 

Tri-Soil Trichoderma 
atroviride strain 
I-1237 

Agrauxine 
 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de 
teelten van Witlof (pennenteelt), Cichorei, Sla, Andijvie, Spinazie, Snijbiet, Veldsla, 
Scheve veldsla, Rucola (raketsla), Wortelen (onbedekte teelt),Wortelpeterselie 
(onbedekte teelt), Pastinaak (onbedekte teelt), Knolselderij (onbedekte teelt), 
Bleekselderij (onbedekte teelt), Knolvenkel (onbedekte teelt), Kervel (onbedekte 
teelt), Koriander (onbedekte teelt), Peterselie (onbedekte teelt) en Karwijzaad 
(onbedekte teelt). 

 
Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen 

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

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

12192 N CHRYSAL RVB 
(kleine 
toepassing) 

aluminiumsulfaat Chrysal International 
B.V. 

Dit bacteriebestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik 
wordt uitgebreid in de teelt van astilbe 

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

15316 N  BELOUKHA nonaanzuur Belchim Crop 
Protection N.V./S.A. 

De uitbreiding betreft het gebruik als doodspuitmiddel 
voor professioneel gebruik op ongeklapt aardappelloof. 

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

13857 N 
 

Naturalis-L 
(kleine 
toepassing) 

Beauveria 
bassiana 
ATCC74040 

CBC (Europe) Srl. 
 

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik 
wordt uitgebreid in de teelt van: 
aardbei (onbedekte teelt), bessen (onbedekte teelt), 
bessen (bedekte teelt), druif (onbedekte teelt), druif 
(bedekte teelt), braam- en framboos-achtigen (Rubus spp) 
(onbedekte teelt) en braam- en framboos- achtigen 
(Rubus spp.) (bedekte 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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12939 N 
 

Cantack 
(kleine 
toepassing) 

acequinocyl Bayer CropScience 

S.A-N.V. 
Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor professionele gebruik 
wordt uitgebreid in aardbei (vermeerderingsteelt, 
bedekte teelt) en veredeling en zaadteelt (bedekte teelt). 

W.5 n.v.t. n.v.t. 

13234 N 
 

Corzal SE 
(kleine 
toepassing) 

fenmedifam UPL Europe Ltd. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik 
wordt uitgebreid in de teelt van: 
Russische paardenbloem, knolraap (onbedekte teelt), 
koolraap (onbedekte teelt), knolselderij (onbedekte teelt), 
mierikswortel (onbedekte teelt), boomkwekerijgewassen 
(onbedekte teelt), vaste planten (onbedekte teelt). 

W.5 n.v.t. n.v.t. 

15913 N Pitcher (kleine 
toepassing) 

fludioxonil en 
folpet, 

ADAMA Registrations 
B.V. 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel 
gebruik wordt uitgebreid in de teelt van: 
bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie 
(onbedekte vermeerderingsteelt); bloembollen en 
bloemknollen allium, muscari, scilla, freesia, zantedeschia 
(onbedekte vermeerderingsteelt); lelie (bedekte 
bloementeelt); vaste plantenteelt, wortelstokken 
(onbedekte teelt); vaste plantenteelt (onbedekte teelt); 
bos- en haagplantsoen; vruchtbomen en -struiken; 
sierheesters (incl. rozen); coniferen en kerstbomen; 
bloemenzaadteelt (onbedekte teelt); veredeling en 
zaadteelt (bedekte teelt). 

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

15909 N Alibi Flora 
(kleine 
toepassing) 

azoxystrobin en 
difenoconazool 

Syngenta Crop 
Protection B.V. 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel 
gebruik wordt uitgebreid in de teelt van: 
bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie 
(onbedekte teelt). 

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

 
Wijziging gewasbeschermingsmiddel 

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

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

14746 N Lepinox Plus 
 

Bacillus 
thuringiensis 
subsp. Kurstaki 
EG2348 

CBC (Europe) Srl. Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik 
wordt toegepast voor een gewasbehandeling in hop, appel, 
peer, aardbei, druif, sla, andijvie, spinazie, snijbiet, witlof 
(pennenteelt en trekteelt), boon met peul, boon zonder 
peul, erwt met peul, erwt zonder peul, courgette, 
vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil, 
vruchtgroenten van Solanaceae, sluitkoolachtigen, broccoli, 
bladkoolachtigen, radijs, knolraap, bleekselderij, kardoen, 

W.1 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/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
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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basilicum, peterselie, venkel, sierteeltgewassen, openbaar 
groen en particuliere tuinen. 
 
De wijziging betreft 

• de toepassing in sierteeltgewassen, openbaar 
groen en particuliere tuinen. 

  
Renewal gewasbeschermingsmiddel 

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

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

15562 N Ustinex Spray diflufenican en 
glyfosaat 

SBM 
Développement 
SAS 
 

De aangevraagde niet-professionele toepassingen in 
sierbeplanting (planten in de vollegrond) worden 
afgewezen, omdat geen veilig gebruik kan worden 
aangetoond voor niet-doelwit arthropoden noch en ook 
niet voor niet-doelwit planten. 
 
Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel 
gebruik wordt toegelaten voor de toepassingen op open 
verhardingen (grind, schelpen, etc.) en op onverharde 
terreinen.   
 
Bij deze herbeoordeling en verlenging worden de volgende 
nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden 
voorgeschreven:  
 
Bespuit alleen de te behandelen planten. Voorkom dat 
andere planten geraakt worden door de spuitvloeistof. Om 
verwaaiing van de spuitvloeistof te voorkomen alleen bij 
lage windsnelheid spuiten.  

W.1 02-01-2022 02-07-2022 

 
Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen  

Toel.nr Middelnaam 
Werkzame stof  

Toelatinghouder Vervalt op = 
expiratie 
datum 

Aflever-
termijn 

Opgebruik-
termijn 

13584 N Nicogan Nicosulfuron ADAMA Registrations B.V. 
 

31-8-2021 31-8-2021 31-8-2021 

13171 N Parimco 
Abamectine Nieuw 

Abamectine Cebeco Agrochemie B.V. 
 

1-6-2021 1-8-2021 1-8-2021 
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Toelating biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Gebruik  

16217 N TM DESANA MAX CL natriumdichloorisocyanur
aat 

Thonhauser GmbH 
 

Het middel voor professioneel gebruik. wordt toegelaten als middel ter 
bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten in 
drank-doseersystemen in de horeca. 

16226 N Decont-X (Cl)  didecyldimethylammoniu
m chloride (DDAC), 

Triskelion 
 

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van 
bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op de volgende 
harde oppervlakken: 

• in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen; 

• in ziekenhuizen en overige instellingen van de gezondheidszorg; 

• op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of 
bewaard (inclusief de vleesindustrie), echter met uitzondering van 
melkwinningsapparatuur op de boerderij. 

 
16199 N MERGAL B20F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1,2-benzisothiazool-
3(2H)-on (BIT) 

Troy Chemical Company 
B.V. 

Dit conserveringsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in 
verpakking of opslagvat voor het bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken 
van de volgende producten op waterbasis: 
1. Was- en reinigingsmiddelen en andere detergentia;  
2. Verf en coatings;  
3. Pleistermaterialen, vulstoffen en kitten; 
4. Lijm- en kleefmiddelen; 
5. Minerale slurry, pigmentsuspensies en additieven in de papierproductie;  
6. Additieven voor de productie van leer; 
7. Polymeeremulsies, en polymeerdispersies voor de productie van verven, 
coatings, pleistermaterialen, vulstoffen en kitten, lijm- en kleefmiddelen. 
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16200 N MERGAL K10N 1,2-benzisothiazool-
3(2H)-on (BIT) 

Troy Chemical Company 
B.V. 

Dit conserveringsmiddel wordt toegelaten in verpakking of opslagvat voor het 
bacterie-, gist- en schimmelbestendig maken van de volgende producten op 
water basis:  
1. Was- en reinigingsmiddelen en andere detergentia; 
2. Verven en coatings; 
3. Pleistermaterialen, vulstoffen en kitten;  
4. Lijm en kleefmiddelen;  
5. Minerale slurry, pigmentsuspensies en additieven voor toepassingen in de 
papierproductie;  
6. Additieven voor de productie van leer; 
7. Polymeeremulsies en polymeerdispersies voor de productie van verf, coatings, 
houtconserveringsmiddelen, impregneermiddelen, lijm, kleefmiddelen, 
cementadditieven, afdichtingsmiddelen en de grondstoffen daarvoor. 

16209 N MERGAL ZBIT  
 

1,2-benzisothiazool-
3(2H)-on (BIT) en 
zinkpyrithion 

Troy Chemical Company 
B.V. 

Dit conserveringsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in 
verpakking of opslagvat voor het bacterie-, gist- en schimmel bestendig maken 
van de volgende producten  op water basis:  
1. Verven en coatings,  
2. Pleistermaterialen voor binnengebruik, vulstoffen en kitten; 
3. Lijm- en kleefmiddelen;  
4. Polymeeremulsies, en polymeerdispersies voor de productie van verven, 

coatings, pleistermaterialen, vulstoffen en kitten, en lijm- en kleefmiddelen. 
 

NL-0026626-
0000 

ACTICIDE C1 
(wederzijdse 
erkenning) 

5-chloor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on 

Thor GmbH 
 

Dit conserveermiddel voor industrieel gebruik wordt toegelaten voor was- en 
reinigingsmiddelen, verven en coatings, additieven voor paperindustrie, lijm en 
kleefmiddelen, pigmentpasta’s voor verf, kleurstoffen voor verf en 
polymeerdispersies. 

NL-0026479-
0000 
 

Tanasote S40 
(wederzijdse 
erkenning) 

DDACarbonaat op basis 
van koperhydroxide en 
penflufen 

Arch Timber Protection 
Ltd 

Dit houtverduurzamingsmiddel voor industrieel en professioneel gebruik 
toegelaten als gebruiksklaar preventief houtverduurzamingsmiddel tegen de 
huisboktor, termieten, bruinrot en witte houtschimmel en wordt onder druk op 
het hout aangebracht. 

NL-0026557-
0000 
 

TEKNOL AQUA 1411-
01 (wederzijdse 
erkenning) 

3-jood-2-
propynylbutylcarbamaat 
propiconazool 

Teknos A/S Dit houtconserveringsmiddel voor industrieel en professioneel gebruik wordt 
toegelaten tegen schimmels. 

NL-0018843-
0000 

Moth Active Paper transfluthrin SC Johnson Europe Sàrl  
 

Deze insecticide voor niet-professioneel gebruik binnenshuis wordt toegelaten 
tegen motten. 

 

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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Ingetrokken biociden 

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

Aflever-
termijn 

Opgebruik-
termijn 

16109 N SEAJET 022 ORENJI 
 

dikoperoxide  Chugoku Paints B.V. 
 

01-06-2021 01-06-2021 01-06-2021 

 
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/

