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Hoofdstuk 1  Inleiding 
 

 

De Gewasbeschermingskennisbank (GBK)1 

De GBK geeft informatie over alle in Nederland voorkomende ziekten, plagen en onkruiden in de 

land- en tuinbouw en het openbaar en particulier groen, én alle toegestane maatregelen ter 

preventie of bestrijding. Ook geeft de GBK administratieve en technische informatie over 

gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen. 

 

Doelgroep 

De GBK is in de eerste plaats opgezet als ondersteuning voor het werk van de medewerkers van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarnaast wordt de informatie veelvuldig 

gebruikt door onder meer de agrarische sector, de voorlichting, het onderwijs, de handel, het 

onderzoek en de overige hogere en lagere overheden. 

 

Beheerder 

De GBK is een databank opgezet door - en eigendom van - de NVWA. De NVWA is ook 

verantwoordelijk voor het onderhouden van deze databank en de daarbijbehorende website. 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het gebruik en-of de inhoud van deze website, dan 

kunt u contact opnemen met de NVWA via het e-mailadres: info.gbk@vwa.nl. 

 

Disclaimer 

De NVWA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit 

eventuele onjuistheden op deze website. 

 

Houd er rekening mee dat u voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel altijd de 

bijbehorende bijsluiter of het etiket dient te raadplegen. Het etiket vindt u op de website van het 

College voor de toelating van  gewasbeschermingsmiddelen en biociden (www.ctgb.nl). 

 

Opbouw van de handleiding 

Hoofdstuk 1 bevat een korte introductie van de GBK. 

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe u informatie kunt zoeken en waarmee u rekening dient te houden 

Hoofdstuk 3 beschrijft de inhoud van de overzichten en hoe u de gewenste informatie krijgt. Een 

aantal schermafdrukken helpen u hierbij. 

Hoofdstuk 4 bevat basisinformatie over gewassen, aantasters en gewasbeschermingsmiddelen. 

De bijlage bevat een begrippenlijst van alle in deze handleiding en op de website gebruikte 

begrippen. Deze lijst vindt u ook rechtsboven in elk scherm onder de knop ‘Help’ 

 

Afdrukken van de handleiding 

De handleiding is opgemaakt om tweezijdig af te drukken. 

                                           
1 In het vervolg wordt alleen de afkorting ‘GBK’ gebruikt. 
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Hoofdstuk 2  Het verkrijgen van de juiste informatie 
 

 

Introductie 
Indien u geïnteresseerd bent in informatie die specifiek voor een teelt geldt, dan dient u, vóór u uw 

zoektocht op deze site start, te weten welk gewas en teelt voor u van belang is. Tevens dient u de 

aantaster, ziekte, plaag of onkruid2 te kennen welke zich op of in het gewas bevindt. 

Vervolgens kunt u met behulp van het gewas en de aantaster, de chemische en niet-chemische 

gewasbeschermingsmaatregelen opzoeken. 

Met behulp van de site is het mogelijk om het werkingsmechanisme en de overige specificaties van 

de gewasbeschermingsmiddelen en hun werkzame stof(fen) te bekijken. Ook is het mogelijk het 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) en de Gebruiksaanwijzing (GA) van een middel op te zoeken via 

toelatingen. 

 

Paginaopbouw van de website 
Voorbeeld paginaopbouw 

 

 
 

Elke pagina van de website heeft een vaste indeling. Bovenin staat het logo van de rijksoverheid en 

de naam Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In de zwarte balk daaronder 

bevinden zich aan de rechterkant de knoppen ‘Home’ en ‘Help’. Daaronder staat 

‘Gewasbeschermingskennisbank (GBK)’ en de naam van de pagina. Aan de linkerkant bevindt zich 

het keuzemenu. In het midden bevindt zich het gedeelte voor het invullen van de zoekopdrachten 

en de pagina’s met detailinformatie en overzichten. 

Opmerking: de in de volgende hoofdstukken weergegeven schermafdrukken tonen, vanwege de 

leesbaarheid, niet de volledige breedte van het scherm. 

 

De beschikbare informatie in de GBK 
De website heeft twee onderdelen: ‘Raadplegen’ en ‘Overzichten’. 

Via het keuzemenu onder ‘Raadplegen’ is het mogelijk om per getoond onderwerp de gewenste 

informatie te krijgen over bijv. een aantaster, een gewasbeschermingsmiddel of een toelating. 

Via het keuzemenu onder ‘Overzichten’ is het mogelijk om per getoond onderwerp overzichten in 

tabelvorm samen te stellen die aan uw zoekopdrachten voldoen. Deze overzichten kunt u 

exporteren naar Excel. Hiervoor is een knop beschikbaar. 

In de tabel hieronder is per onderwerp een korte beschrijving gegeven van de informatie die te 

vinden is onder ‘Raadplegen’ en ‘Overzichten’. 

                                           
2 In het vervolg wordt alleen de term ‘aantaster’ gebruikt. 
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Onderwerp U vindt hier informatie over onder meer 

Menu Raadplegen 

Gewas De EPPO-code3 en de naamgeving van het gewas, de teelten 

die bij dit gewas horen en de gewasgroep waartoe een teelt 

behoort. 

Aantaster De EPPO-code en de naamgeving van de aantaster, het type 

aantaster en de aantastergroep waartoe een aantaster 

behoort. 

Vector/Aantaster De vector die een plantpathogene aantaster overbrengt. 

Aantasting De plantenziekte die voorkomt bij de combinatie van een 

gewas en een aantaster. 

Gewasbeschermingsmiddel Het toelatingsnummer, de naam en de expiratiedatum van 

het middel. De werkzame stof(fen) van het middel en de 

overige specificaties. 

Werkzame stof De naam van de werkzame stof, het werkingsmechanisme en 

de overige specificaties. 

 

Toelichting op het verschil tussen een aantaster en een aantasting. 

Een aantaster is de factor die schade veroorzaakt aan een gewas of een product van dat gewas. 

Voorbeelden: schimmel, insect, onkruid, vorst, stikstofgebrek. 

Een aantasting is het ongewenste verschijnsel dat de aantaster veroorzaakt aan een gewas of een 

product van dat gewas. De aantasting wordt aangeduid met een plantenziektenaam. Voorbeelden: 

aardappelmoeheid, echte meeldauw, vuur, bewaarrot. 

 

Menu Overzichten 

Chemische groep De chemische groep en het werkingsmechanisme van 

werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen. 

Toelatingen uit het WG Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift. 

Gewasbeschermingsmaatregelen De toegestane chemische (uit de GA) en niet-chemische 

maatregelen met hun specificaties. 

Milieueffecten Het effect dat een middel heeft op het milieu enerzijds en de 

beperking in het gebruik als gevolg van het effect anderzijds. 

 

Uitleg van de zoekmachine 
De gehele website maakt gebruik van een zoekmachine die het ‘%’-teken herkent als een 

‘jokerteken’. Zonder gebruik te maken van dit ‘jokerteken’ vindt de zoekmachine alleen de 

resultaten die identiek zijn aan de zoekopdracht. 

Dit betekent dat er grofweg 6 manieren zijn om een zoekopdracht te geven. Deze 6 manieren 

worden in de tabel hieronder geïllustreerd met een voorbeeld. 

 

Zoekopdracht Resultaat 

% Alles over het gevraagde onderwerp. 

solanum tuberosum Alleen ‘solanum tuberosum’. 

solanum% Alles wat met ‘solanum’ begint en daarna nog een stuk tekst 

kan hebben. 

%tuberosum Alles wat op ‘tuberosum’ eindigt en daarvoor nog een stuk 

tekst kan hebben. 

%tuber% Alles waar in de tekst ‘tuber’ voorkomt en daarvoor en/of 

daarna nog een stuk tekst kan hebben. 

sol%sum Alles wat met ‘sol’ begint en op ‘sum’ eindigt en daartussen 

nog een stuk tekst kan hebben. 

 

De zoekmachine maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. 

 

 

 

                                           
3 Internationale codering van de European Plant Protection Organization 
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Belangrijk 

• In de schermen waarin u zoekt naar informatie over toegelaten middelen in een gewas, kunt u 

de gangbare Nederlandse naam van het gewas gebruiken, in enkelvoud en in combinatie met 

het %-teken. De databank zoekt hier op de naam van de teelt van het gewas. Voor de aantaster 

kunt u alleen de wetenschappelijke naam gebruiken. Voorbeelden: tulp%, aardappel%, 

phytophthora%. 

• In de schermen waarin u zoekt naar informatie over het gewas, aantaster of aantasting, kunt u 

alleen de wetenschappelijke naam gebruiken. Voorbeelden: tulipa%, solanum%, 

phytophthora%. Pas in een volgende versie van deze website wordt de Nederlandse naam van 

gewassen en aantasters opgenomen. 

• Indien u een nieuwe zoekopdracht wilt uitvoeren in hetzelfde scherm, moet u eerst de vorige 

zoekcriteria wissen met de knop ‘Wissen’. 

 

Sorteren 
De informatie in de tabellen wordt volgens een geprogrammeerde sortering gepresenteerd. U kunt 

een sortering naar uw eigen voorkeur maken door een of twee keer op de naam van een kolom te 

klikken. 

 

Helpknop 
Op elk scherm bevindt zich een knop ‘Help’. Onder deze knop vindt u een begrippenlijst van alle in 

deze handleiding en op de website gebruikte begrippen. 

 

Middelen voor particulier gebruik 
Voor het gebruik van de meeste gewasbeschermingsmiddelen is een spuitlicentie vereist. Deze 

middelen mogen niet door particulieren gebruikt worden. 

De speciaal voor particulieren toegelaten middelen en de toepassing daarvan vind u door in de 

overzichten Gewasbeschermingsmaatregelen en Toelatingen uit het Wettelijk Gebruiksvoorschrift in 

te vullen bij 

Teelt: bijv. (aardappel)%moestuin%, (roos)%siertuin%, (ficus)%kamerplant%, 

Gewasgroep: %moestuin%, %siertuin%, %kamerplant%. 
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Hoofdstuk 3 Overzichten 
 

 

Gewasbeschermingsmaatregelen 
Dit is het belangrijkste en meest gebruikte overzicht van deze website. 

Het geeft antwoord op de vraag: ‘welk(e) middel(en) of maatregel(en) is (zijn) toegelaten ter 

voorkoming of ter bestrijding van een aantaster in een gewas’. De informatie over de chemische 

maatregelen is afkomstig uit de Gebruiksaanwijzing van het etiket van een 

gewasbeschermingsmiddel. Ook worden de niet-chemische maatregelen getoond. 

De overzichten kunt u exporteren naar Excel met de knop ‘Exporteren’. In Excel ziet twee 

tabbladen. Klik op het tweede tabblad om de chemische maatregelen te zien. 

 

Chemische maatregelen 

Dit overzicht toont onder meer 

• de aantaster of de aantastergroep (‘Ter bestrijding van’) 

• de teelt, de gewasgroep, het object of de objectgroep4 (‘Toepassing in/op’) 

• de plantenziektenaam van de aantasting 

• de werkzame stof(fen) 

• het toelatingsnummer van het middel 

• de naam van het middel 

• de toepassingsmethode van en door (bijv. gewas door spuiten) 

• de toepassingsfrequentie (bijv. 1-5 x per teelt) met een interval (bijv. 7 dagen) 

• de veiligheidstermijn 

• de wachttijd betreding en de wachttijd teelt 

• het gewasstadium (bijv. voor of na opkomst) en het aantasterstadium (bijv. larve). 

 

Voorbeeld 

U wilt weten welke middelen zijn toegelaten ter bestrijding van Phytophthora in de teelt van 

aardappel. Bij ‘Teelt’ vult u ‘aardappel%’ in, en bij ‘Aantaster’ vult u ‘Phytophthora%’ in. Hierna 

klikt u op ‘Overzicht’. 

 

 
Let op 

Bij ‘Toelatingsnummer’ en ‘Werkzame stof’ kunt u maar 1 veld invullen! 

Bij ‘Toepassing in/op’ kunt u maar 1 veld invullen! 

Bij ‘Ter bestrijding van’ kunt u maar 1 veld invullen! 

                                           
4 U kunt nog niet zoeken op Objectgroep. Dit geldt voor alle zoekschermen. Deze optie komt in de volgende 
versie van deze website. 
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Niet-chemische maatregelen 

Dit overzicht toont onder meer 

• de aantaster of de aantastergroep (‘Ter bestrijding van’) 

• de teelt, de gewasgroep, het object of de objectgroep (‘Toepassing in/op’) 

• de plantenziektenaam van de aantasting 

• de niet-chemische maatregel. 

 

 
 

 

Toelatingen uit het Wettelijk Gebruiksvoorschrift 
De informatie uit het Wettelijk Gebruiksvoorschrift heeft, zoals de naam zegt, een wettelijke status. 

Dit betekent dat een middel dat bijv. is toegelaten in akkerbouwgewassen niet toegepast mag 

worden in groentegewassen. Indien u dat toch doet, dan bent u in overtreding van de wet en kan u 

een boete opgelegd worden. 

 

Dit overzicht toont onder meer 

• de werkzame stof(fen) 

• de teelt, de gewasgroep, het object of de objectgroep (‘Toepassing in/op’) 

• de aantaster of de aantastergroep (‘Ter bestrijding van’) 

• het toelatingsnummer van het middel 

• de naam van het middel. 

 

Voorbeeld 

U wilt een overzicht van de middelen die zijn toegelaten in vruchtgroenten. Bij ‘Teeltgroep’ vult u 

‘vruchtgroente%’ in. Hierna klikt u op ‘Overzicht’. 
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Let op 

Bij ‘Toepassing in/op’ kunt u maar 1 veld invullen! 

 

Voorbeeld 

U wilt een overzicht van de toelatingen van middelen met de werkzame stof mancozeb. Bij 

‘Werkzame stof’ vult u ‘%mancozeb%’in. Door hier het ‘%’-teken voor én achter de naam van de 

werkzame stof te zetten, krijgt u ook alle voorkomende combinaties van deze werkzame stof en 

andere(n), per middel. Hierna klikt u op ‘Overzicht’. 

 

 
Let op 

Bij ‘Toelatingsnummer’ en ‘Werkzame stof’ kunt u maar 1 veld invullen! 

 

 

 



Handleiding Gewasbeschermingskennisbank  pagina 14 van 29 

Milieueffecten 
Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift bevat ook de milieueffecten van het middel. Dit betekent dat u in 

overtreding bent indien u zich niet houdt aan de voorgeschreven restricties t.a.v. het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen met een milieueffect. 

 

Dit overzicht toont 

• de werkzame stof(fen) 

• het toelatingsnummer van het middel 

• de naam van het middel 

• de milieueffecten 

• een legenda. 

 

Voorbeeld 

U wilt een overzicht van de milieueffecten van het middel Actara, toelatingsnummer 12679. Bij 

‘Toelatingsnummer’ vult u ‘12679’ in. Hierna klikt u op ‘Overzicht’. 

 

 
Let op 

Bij ‘Toelatingsnummer’ en ‘Werkzame stof’ kunt u maar 1 veld invullen! 

 

Voor een verklaring van de getoonde milieueffectcodes klikt u op ‘Legenda’ (laatste kolom). 
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Chemische groep en werkingsmechanisme 
Dit overzicht toont per middel de chemische groep en het werkingsmechanisme van het middel. Dit 

onderdeel heeft geen zoekscherm. 

 

Dit overzicht toont 

• het toelatingsnummer van het middel 

• de naam van het middel en de werkzame stof 

• de chemische groep waartoe het middel behoort 

• het werkingsmechanisme van het middel. 
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Hoofdstuk 4 Raadplegen 
 

 

Het menu ‘Raadplegen’ bevat basisinformatie over gewassen, aantasters, aantastingen en 

gewasbeschermingsmiddelen. Deze basisinformatie kunt u gebruiken om in het menu ‘Overzichten’ 

te zoeken. 

 

Gebruik in deze schermen de knop ‘Terug’ om na een uitgevoerde zoekopdracht terug te gaan naar 

het zoekscherm. 

 

Gewas 
De GBK bevat (vrijwel) alle in Nederland voorkomende gewassen en de teelten daarvan. In deze 

(eerste) versie van de website is alleen de wetenschappelijke (Latijnse) naam van het gewas 

beschikbaar. In een volgende versie worden de gangbare Nederlandse en Engelse namen 

toegevoegd. De naam van de teelt is wel in het Nederlands. 

 
Dit scherm toont onder meer 

• de wetenschappelijke naam van het gewas (‘Geldige naam’) 

• de EPPO-code 

• de Nederlandse naam van de teelt 

• de gewasgroep waartoe de teelt behoort. 

 

Voorbeeld 

U wilt informatie over het gewas prei. De wetenschappelijke naam is Allium. Bij ‘Gewas’ vult u 

‘allium%’ in. Hierna klikt u op ‘Zoeken’. 

 

 
Let op 

Bij ‘Gewas’ en ‘EPPO-code’ kunt u maar 1 veld invullen! 

 

Het scherm toont alle gewassen van Allium. Klik op ‘Allium porri’ om naar het detailscherm van dit 

gewas (prei) te gaan. 

Opmerking: Indien het zoekresultaat slechts uit één gewas bestaat, wordt direct het detailscherm 

getoond. 
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Aantaster 
De GBK bevat (vrijwel) alle in Nederland voorkomende aantasters. Van de biotische aantasters is 

voorlopig alleen de wetenschappelijke naam beschikbaar. Dit is altijd de Latijnse naam, met 

uitzondering van virussen, waar de Engelse naam de officiële wetenschappelijke naam is. De a-

biotische aantasters (raadpleeg de begrippenlijst voor een verklaring) hebben alleen een 

Nederlandse naam. 

 
Dit scherm toont onder meer 

• de wetenschappelijke naam van de aantaster (‘Geldige naam’) 

• de EPPO-code 

• het type aantaster (bijv. insect) 

• de aard aantaster (bijv. biotisch) 

• de aantastergroep waartoe deze aantaster behoort 

• de Pest-status 

• de Q-status 

• de aantaster als vector van andere aantasters. 

 

Voorbeeld 

U wilt informatie over de groene perzikluis. De eerste wetenschappelijke naam is Myzus. Bij 

‘Aantaster’ vult u ‘myzus%’ in. Hierna klikt u op ‘Zoeken’. 
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Let op 

Bij ‘Aantaster’ en ‘EPPO-code’ kunt u maar 1 veld invullen! 

 

Het scherm toont alle aantasters van Myzus. Klik op ‘Myzus persicae’ om naar het detailscherm van 

deze aantaster (groene perzikluis) te gaan. 

Opmerking: Indien het zoekresultaat slechts uit één aantaster bestaat, wordt direct het 

detailscherm getoond. 

 

 
 
Voorbeeld 

U wilt informatie over insecten die als aantaster voorkomen. Bij ‘Type aantaster’ klikt u op het 

pijltje en selecteert u ‘insecten’ uit het getoonde rijtje. Hierna klikt u op ‘Zoeken’. 
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Vector/Aantaster 
Van de vectoren en de overgedragen aantasters is in deze versie van de website alleen de 

wetenschappelijke naam beschikbaar. 

 

Dit scherm toont 

• de wetenschappelijke naam van de vector 
• de EPPO-code van de vector 
• de wetenschappelijke naam van de overgedragen aantaster 
• de EPPO-code van de overgedragen aantaster 
 

Voorbeeld 

U wilt weten welke vectoren er zijn voor het aardappelvirus. Bij ‘Vector’ vult u ‘potato virus%’ in. 

Hierna klikt u op ‘Zoeken’. 

 

 
 

 

Aantasting 
De GBK bevat (vrijwel) alle in Nederland voorkomende aantastingen. Een aantasting is de 

combinatie van datgene wat aantast (aantaster, aantastergroep, normatief ongewenste toestand), 

en datgene wat aangetast wordt (gewas, gewasgroep, object, objectgroep). Alle combinaties 

kunnen voorkomen, met uitzondering van normatief ongewenst toestand met object en 

objectgroep (raadpleeg de begrippenlijst voor een verklaring). 

Een aantasting wordt gekenmerkt door een plantenziektenaam. 

 

Dit scherm toont onder meer 

• de plantenziektenaam 

• de teelt, de gewasgroep, het object of de objectgroep (‘Aantasting in/op’) 

• de aantaster, de aantastergroep, de normatief ongewenste toestand (‘Aantasting veroorzaakt 

door’) 

• de EPPO-codes 
• de status van de aantasting. 
 



Handleiding Gewasbeschermingskennisbank  pagina 21 van 29 

Voorbeeld 

U wilt weten in welke gewassen de plantenziekte bacterievuur voorkomt, en welke 
aantaster deze ziekte veroorzaakt. Bij ‘Plantenziektenaam’ vult u ‘bacterievuur’ in. Hierna 

klikt u op ‘Zoeken’. 

 

 
Let op 

Bij ‘Aantasting in/op’ kunt u maar 1 veld invullen! 

Bij ‘Aantasting veroorzaakt door’ kunt u maar 1 veld invullen! 

 

Klik op een plantenziektenaam om naar het detailscherm van deze aantasting te gaan. 

 

Gewasbeschermingsmiddel 
De GBK bevat alle in Nederland, door het Ctgb, toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden met een landbouwkundige toepassing. 
 
Dit scherm toont onder meer 

• het toelatingsnummer van het middel 

• de naam 

• de werkzame stof(fen) van dit middel 

• de groep waartoe dit middel behoort (bijv. insecticide) 

• de aard van het middel (chemisch of biologisch) 

• de startdatum, de expiratiedatum en de opgebruikdatum 

• de formulering 

• het gebruik (beroepsmatig of particulier) 

• de W-codering 

• de milieueffect(en) 

 
Voorbeeld 

U wilt weten of het middel Actara, toelatingsnummer 12679, nog toegelaten is. Bij 

‘Toelatingsnummer’ vult u ‘12679’ in. Hierna klikt u op ‘Zoeken’. 
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Het middel Actara is toegelaten tot 01-11-2018. 

 
Voorbeeld 

U wilt informatie over biologische middelen. Bij ‘Aard’ selecteert u ‘Biologisch’. Hierna klikt u op 

‘Zoeken’. 

 

 
 
 

Werkzame stof 
De GBK bevat alle in Nederland, door het Ctgb, toegelaten werkzame stoffen met een 

landbouwkundige toepassing. 

 
Dit scherm toont onder meer 

• de naam van de werkzame stof 
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• de aard van de werkzame stof (chemisch of biologisch) 

• het werkingsmechanisme 

• de chemische groep (bij chemische werkzame stof) 

• de biologische agens groep (bij biologische werkzame stof) 
• de EPPO-code (bij biologische werkzame stof) 
 
Voorbeeld 

U wilt informatie over de werkzame stof mancozeb. Bij ‘Nederlandse naam’ vult u ‘mancozeb’ in. 

Hierna klikt u op ‘Zoeken’. 

 

 
 

Voorbeeld 

U wilt informatie over werkzame stoffen met ‘azool’ in de naam. Bij ‘Nederlandse naam’ vult u 

‘%azool% in. Hierna klikt u op ‘Zoeken’. 

 

 
 

Klik op een werkzame stof om naar het detailscherm van deze stof te gaan. 
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Bijlage Begrippenlijst 
 

 

Begrip Definitie 

Aangetaste Factor die wordt aangetast door een Aantaster. 

Aantaster Levende factor, die direct of indirect een Aantasting 

kan veroorzaken. 

Aantasterstadium De fase in de levenscyclus van een Biotische 

aantaster of Biotische aantastergroep. 

Aantasting  Een ongewenst, al dan niet direct waarneembaar 

verschijnsel op een Gewas, een Gewasgroep, een 

Productvorm, een Object of een Objectgroep.  

Aantastingstatus De schadekwalificatie van een Aantasting. 

Aanvraag type Aard van de aanvraag van een 

Gewasbeschermingsmiddel waarvan de Toelating 

het resultaat is. 

Aard aantaster Het Biotisch of A-biotisch zijn van een Aantaster. 

A-biotische aantaster Niet levende factor die een Aantasting kan 

veroorzaken. 

Biocide (Chemische) stof die leven doodt. 

Biologisch agens Biologische agens is een verzamelnaam voor micro-

organismen zoals schimmels, bacteriën, parasieten 

en virussen.  

Biologisch gewasbeschermingsmiddel Gewasbeschermingsmiddel waarvan de werkzame 

component bestaat uit een of meerdere Biologische 

agentia. 

Biologische agens groep Groep waartoe een Biologisch agens behoort op 

basis van biologische eigenschappen. 

Biotische aantaster Levend organisme dat direct of indirect een 

Aantasting kan veroorzaken. 

CAS nummer Nummer van een Werkzame stof toegekend door de 

‘Chemical Abstracts Service’. 

Chemisch gewasbeschermingsmiddel Gewasbeschermingsmiddel waarvan de werkzame 

component bestaat uit één of meerdere chemische 

werkzame stoffen. 

Chemische groep Standaard aanduiding voor de chemische groep 

waartoe een chemische werkzame stof behoort op 

basis van de chemische eigenschappen. 

Chemische maatregel Maatregel die wordt uitgevoerd met een Chemisch 

gewasbeschermingsmiddel. 

Biologische maatregel Maatregel die wordt uitgevoerd met een Biologisch 

gewasbeschermingsmiddel. 

Chemische werkzame stof De chemische, werkzame component in een 

gewasbeschermingsmiddel. Wordt ook actieve stof 

genoemd. 

CIPAC code 1, CIPAC code 2 Eénduidige code van een werkzame stof van een 

gewasbeschermingsmiddel, toegekend door 

‘Collaborative International Pesticides Analytical 

Council’. 
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Codex nummer Nummer van een werkzame stof toegekend door 

‘Codex Alimentarius Commission’. 

Ctgb Commissie voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden. 

Derden uitbreiding Toepassing van kleine omvang in vergelijking met 

het toegelaten gebruik, waarbij de werkzaamheid 

(inclusief de fytotoxiciteit) van de toepassing niet is 

beoordeeld.  

Drop-down menu Een keuzemenu wat verschijnt direct onder de door 

u aangeklikte link. 

Dimensie gehalte werkzame stof Meeteenheid van een Werkzame stof in een 

Gewasbeschermingsmiddel. 

EPPO code Internationaal gebruikte code volgens indeling van 

EPPO, ‘European and Mediterranean Plant Protection 

Organization’. 

Etiket Bijsluiter of stikker bij het 

Gewasbeschermingsmiddel. Het etiket dient de 

correcte Gebruiksaanwijzing te vermelden. 

EU stofnummer biocide Nummer van een Biocide toegekend door de EU 

‘Europese Unie’. 

EU stofnummer middel Nummer van een Werkzame stof toegekend door de 

EU. 

Expiratiedatum Datum die aangeeft tot wanneer een  

Gewasbeschermingsmiddel is toegelaten. De 

Expiratiedatum kan gevolgd worden door een 

Opgebruiktermijndatum. 

Formulering Type formulering van een 

Gewasbeschermingsmiddel volgens GCPF, ‘Global 

Crop Protection Federation’. 

Frequentie Het aantal maal, of het minimaal en maximaal 

aantal, dat een Gewasbeschermingsmaatregel mag 

worden toegepast. 

Frequentie dimensie Eenheid waarin de frequentie van toepassing van 

een Gewasbeschermingsmaatregel wordt 

uitgedrukt. 

Frequentie interval Het aantal dagen, of het minimaal en maximaal 

aantal dagen, tussen twee opeenvolgende 

Toepassingen van dezelfde 

Gewasbeschermingsmaatregel. 

Gefiatteerd Goedgekeurd. 

Gebruik Indicator of het gebruik van een 

Gewasbeschermingsmiddel beperkt is tot 

beroepsmatig of particulier gebruik. 

Gebruiksaanwijzing Het onderdeel van de Toelatingsbeschikking waarin 

de praktische landbouwkundige bepalingen staan 

ten aanzien het gebruik en de toepassing van een 

Gewasbeschermingsmiddel. 

Gehalte werkzame stof De hoeveelheid werkzame stof of biologische agens 

in een Gewasbeschermingsmiddel, uitgedrukt in 

bepaalde eenheden conform de gespecificeerde 
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Dimensie. 

Geldig Van kracht zijnde. 

Geldige naam De internationaal gebruikte wetenschappelijke 

naam. 

Gewas Levend organisme met fotosynthese, echter ook 

eetbare paddestoelen, bestemd voor agrarische 

productie. 

Gewasbeschermingsmaatregel Chemische of niet-chemische handeling met als doel 

het Gewas te beschermen door middel van het 

voorkomen of bestrijden van een Aantasting. 

Gewasbeschermingsmiddel  Een chemisch of biologisch middel dat bestaat uit 

een of meerdere Werkzame stoffen, dat toegelaten 

is ter bestrijding of voorkoming van in Nederland 

voorkomende Aantasters volgens voorgeschreven 

Wettelijke gebruiksvoorschriften en 

Gebruiksaanwijzingen. 

Gewasbeschermingsmiddel groep Groep waartoe een Gewasbeschermingsmiddel kan 

worden gerekend op basis van bestrijding van een 

Aantaster(groep) of teeltprobleem. Voorbeelden: 

fungicide, herbicide. 

Gewasgroep Een groep van Teelten of opgeslagen 

Productvormen, die vanuit oogpunt van bestrijding 

gelijksoortige maatregelen vergen. 

Gewasstadium De ontwikkelingsfase van een plant. 

Knop Een link in de vorm van een aan te klikken knop op 

uw beeldscherm.  

Link Een (vaak) onderstreepte tekst die u naar een 

volgende pagina kan brengen. 

Mate milieueffect Mate van realisatie van een Milieueffect van een 

specifieke Gewasbeschermingsmaatregel. 

Milieueffect Gevolg van een Gewasbeschermingsmaatregel op 

het milieu. 

Naam middel De handelsnaam van een 

Gewasbeschermingsmiddel. 

Nederlandse naam De, in Nederland, algemeen gebruikte naam. 

Niet-chemische maatregel Maatregel die wordt uitgevoerd anders dan met een 

Chemisch of Biologisch gewasbeschermingsmiddel. 

Normatief Ongewenste Toestand (NOT) Een ongewenste toestand die van toepassing kan 

zijn op een Gewas, eventueel in een specifiek 

Gewasstadium of Productvorm, en die niet 

veroorzaakt wordt door een Aantaster. 

Object Voorwerp – niet zijnde een Gewas of Productvorm – 

waarop of waarin een Aantasting kan voorkomen. 

Objectgroep Een groep van Objecten, die vanuit oogpunt van 

bestrijding gelijksoortige maatregelen vergen. 

Opgebruiktermijn De termijn waarna een niet meer toegelaten 

Gewasbeschermingsmiddel verboden is voor 

gebruik. 

Opgebruiktermijndatum Datum die aangeeft tot wanneer de gebruiker het in 
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voorraad aanwezig zijnde 

Gewasbeschermingsmiddel mag toepassen. 

Peststatus De huidige aan- of afwezigheid van een Aantaster in 

een gebied. Indien relevant wordt ook de 

verspreiding in acht genomen. 

Plantenziektenaam De Nederlandse naam van een Aantasting. 

Pop-up scherm Een nieuw scherm dat zich opent. 

Preventief / Curatief Indicatie of een maatregel met zijn 

toepassingscondities wordt gebruikt vóór 

(Preventief, ter voorkoming), of ná (Curatief, ter 

bestrijding) aanvang van een Aantasting. 

Productvorm Het voortbrengsel van een Gewas, waarvoor deze 

geteeld wordt en wat geoogst wordt. 

Q-status Aanduiding die aangeeft of een organisme al dan 

niet tot de quarantaine organismes behoort. 

Recept Vaststelling of een Gewasbeschermingsmiddel al 

dan niet op verklaring van recept verkrijgbaar is. 

Rubriek Een groep van invulvelden die sterk aan elkaar 

gerelateerd zijn en waarvan vaak, per zoekactie, 

slechts één veld ingevuld mag worden. 

Startdatum Startdatum van de toelating van een 

Gewasbeschermingsmiddel. 

Symptoom Zichtbare of op andere wijze waarneembare 

afwijking ontstaan ten gevolge van een Aantasting. 

Synoniem Andere veel gebruikte naam, zoals Engelse naam. 

Teelt 

 

Het geheel van handelingen voor het verkrijgen van 

een specifiek gewasproduct, of, het geheel van 

handelingen nodig voor de opslag van een 

Productvorm. 

Teeltcode De code waarmee de Teelt aangeduid wordt. 

Teeltnaam De naam waarmee de Teelt aangeduid wordt. 

Toelating Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) en de 

Gebruiksaanwijzing (GA) van een 

gewasbeschermingsmiddel. 

Toelatingsbeschikking Het officiële besluit over de Toelating van een 

Gewasbeschermingsmiddel. 

Toepassingsmethode door De methode die wordt gebruikt voor het toedienen 

of toepassen van een Gewasbeschermingsmiddel. 

Toepassingsmethode van Het (deel van een) Gewas, een Gewasgroep, een 

Productvorm, een Object of een Objectgroep waarop 

of waarin het Gewasbeschermingsmiddel wordt 

toegepast of toegediend. 

Toepassingsperiode einddatum Laatste dag van een periode waarin een 

Gewasbeschermingsmaatregel mag worden 

toegepast.  

Toepassingsperiode startdatum Eerste dag van een periode waarin een 

Gewasbeschermingsmaatregel mag worden 

toegepast. 

Type aantaster De soortklasse waar een Aantaster toe behoort. 
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Voorbeeld: schimmel, onkruid. 

Vector Een Biotische aantaster die een andere Biotische 

aantaster kan overdragen op een Gewas, een 

Product of een Object waardoor een Aantasting kan 

ontstaan. 

Veiligheidstermijn Wettelijk verplichte termijn in dagen, welke 

minimaal aangehouden dient te worden tussen de 

laatste toediening van een 

Gewasbeschermingsmiddel en de oogst c.q. 

consumptie. 

Wachttijd betreding Wettelijk verplichte termijn in dagen, welke 

minimaal aangehouden dient te worden tussen de 

laatste toepassing van een 

Gewasbeschermingsmaatregel en het betreden van 

de behandelde ruimte of gewas. 

Wachttijd teelt Wettelijk verplichte termijn in dagen, welke 

minimaal aangehouden dient te worden tussen de 

laatste toepassing van een 

Gewasbeschermingsmaatregel en het telen van een 

plant op hetzelfde perceel of in dezelfde ruimte 

W-codering Volgnummer ter aanduiding van opeenvolgende 

essentiële wijzigingen van de voorgeschreven 

aanduidingen op een Etiket van een 

Gewasbeschermingsmiddel zoals aangeduid in de 

Toelatingsbeschikking. 

Werkingsmechanisme Biologisch of biochemisch mechanisme volgens 

welke de Biologische of Chemische werkzame stof 

werkzaam is.  

Werkzame stof De werkzame component van een 

Gewasbeschermingsmiddel. 

Werkzame stof naam De Nederlandse benaming van een werkzame stof. 

Voor Biologische agentia is dit de wetenschappelijke 

naam van de biologische agentia, zonder nadere 

specificaties. 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift Het onderdeel van de Toelatingsbeschikking waarin 

de wettelijke bepalingen staan ten aanzien van het 

gebruik en de toepassing van een 

Gewasbeschermingsmiddel. 

Wijzigingsdatum Datum van ondertekening van de laatste 

Toelatingsbeschikking van een 

Gewasbeschermingsmiddel. 

 


