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BEKENDMAKING 

Datum: 23 juni 2022 

Overzicht collegebesluiten d.d. 22 juni 2022 

Toelating gewasbeschermingsmiddelen 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 

16400 N BRIXTON Clethodim Sipcam Oxon S.p.A. Het middel wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik 
door middel van een na opkomst behandeling in de teelt van suikerbiet en winterkoolzaad 
en als kleine toepassing in de teelt van zonnebloem (oliehoudende zaden). 

16401 N Xerton Ethofumesaat UPL Holdings Coöperatief 
U.A. 

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als herbicide door middel van na 
opkomst toepassing in wintertarwe.  

16407 N Bromuconazole 30EC Bromuconazool Sumitomo Chemical Agro 
Europe S.A.S. 

Het emulgeerbaar concentraat voor professioneel gebruik wordt toegelaten als 
schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van zomer- en wintertarwe waarbij gebruik in 
grondwaterbeschermingsgebieden wordt uitgesloten en een restrictie voor volggewassen 
van toepassing is. 

16188 N Retinar  

wederzijdse erkenning 

halauxifen-methyl , 
florasulam 

Corteva Agriscience 
Netherlands B.V. 

Dit is een herbicide (olie dispersie) voor professioneel gebruik. 
De toepassing van het middel wordt uitgebreid met de toepassingen in grasland en 
graszaadteelt via wederzijdse erkenning uit de Belgische toelating. 
Nieuwe W-codering: W1 

https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/wederzijdse-erkenning
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Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen 

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

vorige W-code 

Opgebruiktermijn 

vorige W-code 

12169 N Ortiva 

(kleine 

toepassing) 

Azoxystrobin 
Syngenta Crop 
Protection B.V. 

Het schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel 
gebruik wordt uitgebreid met de volgende kleine 
toepassing: radijs (bedekte teelt).  

W.7 N.v.t. N.v.t.

14303 N Bonalan 

(kleine 

toepassing) 

Benfluralin 
Gowan Crop 
Protection Ltd. 

De herbicide voor professioneel gebruik wordt 
uitgebreid met de volgende kleine toepassingen: Lupine 
(groenbemester), Veldboon (groenbemester), Russische 
paardenbloem Dahlia (onbedekte teelt) en Vaste 
plantenteelt  (onbedekte teelt). 

W.2 N.v.t. N.v.t.

14343 N Regalis Plus 

(kleine 

toepassing) 

Prohexadione-

Calcium 

BASF Nederland B.V. De groeiregulator voor professioneel gebruik wordt 
uitgebreid met de volgende kleine toepassing: 
aardbeien (onbedekte teelt).  

W.3 N.v.t. N.v.t.

15640 N Integral Pro 

wederzijdse 

erkenning 

Bacillus 

amyloliquefaciens, 

strain MBI 600 

BASF Nederland B.V. Het suspensie concentraat voor professioneel gebruik 
voor zaadbehandeling wordt uitgebreid als 
schimmelbestrijdingsmiddel en 
insectenbestrijdingsmiddel (door stimulatie van het 
zelfverdedigingsmechanisme van de plant) door middel 
van een zaadbehandeling als kleine toepassing in de 
teelt van vlas. 

W.1 N.v.t N.v.t.

15862 N Dagonis Difenoconazool, 

fluxapyroxad 

BASF Nederland B.V. Het schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel 
gebruik wordt uitgebreid met de volgende kleine 
toepassingen:  

W.4 N.v.t. N.v.t.
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(kleine 

toepassing) 

Potplanten (onbedekte teelt), Potplanten (bedekte 

teelt), Snijbloemen (onbedekte teelt), Snijbloemen 

(bedekte, grond gebonden teelt), Snijbloemen (bedekte, 

niet-grond gebonden teelt), Trekheesters (onbedekte 

teelt), Trekheesters (bedekte, grond gebonden teelt), 

Trekheesters (bedekte, niet-grond gebonden teelt), 

Snijgroen (onbedekte teelt), Snijgroen (bedekte, grond 

gebonden teelt), Snijgroen (bedekte, niet-grond 

gebonden teelt), Klimplanten (onbedekte teelt), 

Sierheesters (inclusief rozen) (onbedekte teelt), 

Coniferen (inclusief kerstbomen) (onbedekte teelt), 

Heide soorten (onbedekte teelt), Bos- en haagplantsoen 

(onbedekte teelt), Vruchtbomen- en struiken 

(onbedekte teelt), Boomkwekerijgewassen (bedekte, 

grond gebonden teelt), Boomkwekerijgewassen 

(bedekte, niet-grond gebonden teelt), Vaste planten 

(onbedekte teelt), Vaste planten (bedekte, grond 

gebonden teelt), Vaste plantenteelt (bedekte, niet-

grond gebonden teelt), Bloemzadenteelt (onbedekte 

teelt), Bloemzadenteelt (bedekte, grond gebonden 

teelt), Bloemzadenteelt (bedekte, niet-grond gebonden 

teelt),Verdeling en zaadteelt (bedekte, grond gebonden 

teelt, Verdeling en zaadteelt (bedekte, niet-grond 

gebonden teelt). 

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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Wijziging gewasbeschermingsmiddelen 

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

vorige W-code 

Opgebruiktermijn 

vorige W-code 

16180 N Questar Fenpicoxamid 
Corteva 
Agriscience 
Netherlands B.V. 

Questar is een fungicide voor professioneel gebruik 
tegen roest en bladvlekkenziekte in granen. De 
restrictiezin om in het water levende organismen te 
beschermen wordt aangepast. De teeltvrije zone 
vervalt. 

W.1 N.v.t. N.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen 

Toel.nr Middelnaam 
Werkzame stof 

Toelatinghouder Vervalt op = expiratie datum Aflevertermijn Opgebruiktermijn 

15786 N 
HERBI PRESS PRO Nonaanzuur 

Belchim Crop Protection 
N.V./S.A

17-6-2022 17-12-2022 17-6-2023

15681 N WEED PRESS PRO Nonaanzuur 
Belchim Crop Protection 
N.V./S.A

17-6-2022 17-12-2022 17-6-2023




