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BEKENDMAKING 

Datum: 23 november 2022 

Overzicht collegebesluiten d.d. 23 november 2022 

Toelating gewasbeschermingsmiddelen 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 

16452 N Neudosan vetzuren C7-C18 en C18 
onverzadigd, kaliumzouten 

W. Neudorff GmbH KG Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als mijten- en 
insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van peulvruchten, pitvruchten (onbedekte teelt), 
steenvruchten (onbedekte teelt), bessen (onbedekte teelt), bladgroenten, vruchtgroenten 
(onbedekte teelt), vruchtgroenten (bedekte teelt), koolgewassen m.u.v. spruitkool 
(onbedekte teelt), spruitkool (onbedekte teelt), koolgewassen (bedekte teelt), wortel- en 
knolgewassen (onbedekte teelt), wortel- en knolgewassen (bedekte teelt), ui-achtigen 
(onbedekte teelt), stengelgroenten, kruidenteelt, vers en gedroogd (bedekte teelt) en 
sierteeltgewassen (bedekte teelt). 

16458 N Tachigaren LS hymexazol Mitsui Chemicals Agro, 
Inc. 

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel 
door middel van een zaadbehandeling in de teelt van suikerbieten. 

16459 N Belanty mefentrifluconazole BASF Nederland B.V. Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in 
de teelt van aardappelen, suikerbiet, mais, koolzaad, appel (onbedekte teelt), peer 
(onbedekte teelt) en als kleine toepassing in steenvruchten (onbedekte teelt) en druif 
(onbedekte teelt). 

16461 N Goltix Gold metamitron ADAMA Registrations B.V. Het suspensie concentraat voor professioneel gebruik wordt toegelaten als herbicide in 
suikerbiet, voederbiet en rode biet en snijbloemen en bloemenzaadteelt. 
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16464 N TREPACH quizalofop-p-ethyl Agria S.A. De herbicide voor professioneel gebruik wordt toegelaten tegen eenjarige grassen in de 
teelt van suikerbieten en tegen eenjarige grassen en graanopslag in de teelt van koolzaad. 

16467 N Stampa fludioxonil Globachem N.V. Het waterdispergeerbaar granulaat voor professioneel gebruik wordt toegelaten als 
schimmelbestrijdingsmiddel ter bestrijding van bewaarziekten in appel en peer. 

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen 

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

vorige W-code 

Opgebruiktermijn 

vorige W-code 

10710 N Ohayo Fluaznam 
ISK Biosciences 
Europe N.V. 

Het schimmelbestrijdingsmiddel voor Professioneel 
gebruik wordt uitgebreid met de volgende kleine 
toepassingen: 
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt), 
Bolbloemen en knolbloemen m.u.v. tulp, lelie en narcis 
(bedekte teelt), Bloembollen en bloemknollen (m.u.v. 
tulp, hyacint, iris, krokus en narcis), Narcis grofbollig, 
Narcis miniatuur (onbedekte teelt) en Pioenroos. 

W.14 N.v.t. N.v.t.

16066 N Botector Aureobasidium 
pullulans DSM 
14941 

SAN Agrow Holding 
GmbH 

Het schimmelbestrijdingsmiddel voor Professioneel 
gebruik wordt uitgebreid met de volgende kleine 
toepassingen: Aardbei opkweek en vermeerderingsteelt, 
Bessen opkweek en vermeerderingsteelt, Druif opkweek 
en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt), Braam- en 
framboos-achtigen (Rubus spp.) opkweek en 
vermeerderingsteelt, Vruchtgroenten van Cucurbitaceae 
eetbare schil opkweek en vermeerderingsteelt (bedekte 
teelt), Vruchtgroenten van Solanaceae opkweek en 
vermeerderingsteelt (bedekte teelt), Vruchtgroenten 
van cucurbitaceae eetbare schil,  

W.1 N.v.t. N.v.t.
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Vruchtgroenten van solanaceae , Bloemisterijgewassen 
opkweek en vermeerderingsteelt, Bloemisterijgewassen 
(onbedekte teelt), Potplanten (bedekte teelt), 
Snijbloemen (bedekte teelt, grondgebonden), 
Snijbloemen (bedekte teelt, niet grondgebonden), 
Boomkwekerijgewassen opkweek en 
vermeerderingsteelt Boomkwekerijgewassen (bedekte 
teelt), Laanbomen (onbedekte teelt), Klimplanten 
(onbedekte teelt), Coniferen en kerstbomen (onbedekte 
teelt), Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt), Heide 
soorten (onbedekte teelt), Bos- en haagplantsoen 
(onbedekte teelt),Vruchtbomen en -struiken (onbedekte 
teelt), Vaste plantenteelt opkweek en 
vermeerderingsteelt, Vaste plantenteelt, 
Bloemenzaadteelt, Veredeling en zaadteelt (m.u.v. 
aardappelen, maïs, granen, graszaadteelt, hop en 
olifantsgras). 

Wijziging gewasbeschermingsmiddelen 

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

vorige W-code 

Opgebruiktermijn 

vorige W-code 

14958 N Winner formetanaat Gowan Crop 
Protection Ltd. 

Dit is een middel voor Professioneel gebruik. 
Voor Winner worden met dit besluit het aantal 
teeltcycli voor Cucurbitaceae met eetbare schil 
(bedekte teelt) verlaagd van 5 naar 3. 

W.3 6 maanden 12 maanden 
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Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen 

Toel.nr Middelnaam 
Werkzame stof 

Toelatinghouder Vervalt op = expiratie datum Aflevertermijn Opgebruiktermijn 

13169 N Cyperkill 250 EC Cypermethrin Arysta LifeScience Benelux 
Sprl 

31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022

13404 N MOVENTO Spirotetramat Bayer CropScience S.A.-
N.V.

30-4-2024 30-10-2024 30-10-2025

14558 N Talisma UL Cypermethrin Arysta LifeScience Benelux 
Sprl 

31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022

14649 N RipeLock Tabs 2.0 1-methylcyclopropeen AgroFresh Holding France 
S.A.S. 

28-10-2022 28-10-2022 28-10-2022

15615 N Batavia Spirotetramat Bayer CropScience S.A.-
N.V.

30-4-2024 30-10-2024 30-10-2025




