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PERSBERICHT 

 27 augustus 2015 

 

 

Ctgb verleent acht toelatingen en zeven uitbreidingen  
 

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de volgende 

besluiten genomen:  

 

Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen 

• Emesto Prime DS op basis van de werkzame stof penflufen  

Het middel is na het afronden van de zienswijzeprocedure toegelaten als fungicide in de teelt van 

aardappelen door middel van een pootgoedbehandeling. Het betreft een middel voor professioneel 

gebruik.  

• Emesto Silver-rood op basis van de werkzame stoffen penflufen en prothioconazool 

Het middel wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een 

pootgoedbehandeling van aardappelen. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.  

• Emesto Silver op basis van de werkzame stoffen penflufen en prothioconazool 

Het middel wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een 

pootgoedbehandeling van aardappelen. Het betreft een middel voor professioneel gebruik.  

• Montego op basis van de werkzame stof pencycuron  

Het middel wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel tegen bodemschimmels in de teelt van 

bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt van voorjaarsbloeiers) en bloemisterijgewassen 

(onbedekte teelt). Het gebruik in de bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) is beoordeeld conform 

art 51 (kleine teelt). Het betreft een middel voor professioneel gebruik.  

 

Toelatingen biociden  

• Wolmanit CX-8WB op basis van de werkzame stoffen Bis-(N-cyclohexyldiazeniumdioxy)-koper en 

koper(II)carbonaat-koper(II)hydroxide (1:1)  

Het middel is na het afronden van de zienswijzeprocedure toegelaten als houtverduurzamingsmiddel 

voor het preventief behandelen van hout binnen- en buitenshuis (gebruiksklasse 1 en 2, 3 en 4, met 

uitzondering van hout dat in permanent contact zal komen met water) tegen schimmels (houtrot) en 

insecten, d.m.v. volledig geautomatiseerde industriële vacuüm- en drukinstallaties. Het betreft een 

middel voor professioneel gebruik. 

• Lerasept HD op basis van de werkzame stoffen 1-propanol en ethanol  

Het middel wordt toegelaten als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en 

bacteriesporen), gisten en virussen voor hygiënische handdesinfectie in de voedselverwerking, 

farmacie, gezondheidszorg, agrarische,  openbare en industriële sectoren. Het betreft een middel voor 

professioneel gebruik. 

• Kay SolidSense Sanitizer op basis van quaternaire ammoniumverbindingen, C12-14-

alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethyl, chloriden en quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-

18-alkyldimethyl, chlorides 

Het middel wordt toegelaten als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en 

bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen welke in contact 

kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van 

oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg en met uitzondering van 

melkwinningsapparatuur op de boerderij. Het betreft een middel voor professioneel gebruik. 
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• Laquick R2U op basis van de werkzame stoffen L-melkzuur en waterstofperoxide  

Het middel wordt toegepast als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en 

bacteriesporen) en gisten: 

1. op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen,  

2. op oppervlakken en apparatuur op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld 

en bewaard. 

Het betreft een middel voor professioneel en niet-professioneel gebruik. 

 

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddel 

• Signum op basis van de werkzame stoffen boscalid en pyraclostrobine  

De uitbreiding betreft de toepassing als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt  van blauwmaanzaad, 

lijnzaad, koolzaad, mosterdzaad, huttentut, vezelvlas, cichorei, snijbiet, suikerwortel, wortelpeterselie, 

zantedeschia, kuiflelie en sieralliums. Het betreft een middel voor professioneel gebruik. 

• Betanal maxxPro op basis van de werkzame stoffen desmedifam, ethofumesaat, fenmedifam en 

lenacil  

De uitbreiding betreft de toepassing als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt  van rode biet. Het 

betreft een middel voor professioneel gebruik. 

 

Uitbreiding biociden 

• Intra Hydrocare op basis van de werkzame stof waterstofperoxide  

Het middel wordt uitgebreid met de toepassing  als middel ter bestrijding van: 

1. bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten en schimmels op oppervlakken, 

a. in lege kassen, warenhuizen en bewaarplaatsen 

b. van apparatuur gebruikt bij het rooien, transporteren en verwerken van aardappelen. 

c. van apparatuur gebruikt bij het transporteren en verwerken van bloembollen. 

d. ten behoeve van de teelt van land- en tuinbouwgewassen (betonvloeren, teelttafels, 

bevloeiingsmatten, plantcontainers, stekbakjes, plantenkwekerkisten, antiworteldoek en 

handgereedschap). 

2. bacteriën (exclusief bacteriesporen) in druppelsystemen ten behoeve van de teelt van land- en 

tuinbouwgewassen door middel van vullen.  

Het betreft een middel voor professioneel gebruik. 

• STORM Secure op basis van de werkzame stof flocoumafen  

De uitbreiding betreft de bestrijding van ratten met het volgende toepassingsgebied: om gebouwen 

en voedselopslagplaatsen. De uitbreiding betreft de toepassing voor professioneel gebruik. 

• STORM 4g op basis van de werkzame stof flocoumafen  

De uitbreiding betreft de bestrijding van ratten met het volgende toepassingsgebied: om gebouwen 

en voedselopslagplaatsen. De uitbreiding betreft de toepassing voor professioneel gebruik. 

• STORM Pellets op basis van de werkzame stof flocoumafen  

De uitbreiding betreft de bestrijding van ratten met het volgende toepassingsgebied: om gebouwen 

en voedselopslagplaatsen. De uitbreiding betreft de toepassing voor professioneel gebruik. 

• STORM Paste op basis van de werkzame stof flocoumafen  

De uitbreiding betreft de bestrijding van ratten met het volgende toepassingsgebied: om gebouwen 

en voedselopslagplaatsen. De uitbreiding betreft de toepassing voor professioneel gebruik. 

 

Herregistratie gewasbeschermingsmiddel 

• CAPRI op basis van de werkzame stof pyroxsulam 

Het middel wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van wintertarwe, winterrogge, 

triticale en spelt. Toepassing is conform de aanvraag alleen toegestaan in het voorjaar. Het betreft een 

middel voor professioneel gebruik. 

• Curzate Partner op basis van de werkzame stof cymoxanil  

Het middel wordt toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van aardappel. Het betreft 

een middel voor professioneel gebruik. 
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• CAPRI TWIN op basis van de werkzame stoffen florasulam en pyroxsulam  

Het middel wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van wintertarwe, winterrogge, 

triticale, spelt en in zomertarwe. Toepassing in wintergranen is conform de aanvraag alleen 

toegestaan in het voorjaar. Het betreft een middel voor professioneel gebruik. 

 

Wijziging gebruiksvoorschrift gewasbeschermingsmiddel 

• Butisan S op basis van de werkzame stof metazachloor  

De wijziging betreft een aanpassing van het toepassingstijdstip voor koolzaad en aanpassing van de 

oppervlakte restrictiezin betreffende metazachloor. Het betreft een middel voor professioneel 

gebruik. 

• Pergovi Flex op basis van de werkzame stoffen cymoxanil en mandipropamid  

De wijziging betreft een aanpassing van het toepassingsgroeistadium in de teelt van aardappel. Het 

betreft een middel voor professioneel gebruik. 

• PENNCOZEB SC op basis van de werkzame stof mancozeb 

De wijziging betreft een aanpassing van het toepassingsgroeistadium in de teelt van tarwe. Het betreft 

een middel voor professioneel gebruik. 

 

Vervallen biociden 

• Autan Stick, 10963 N 

De toelating is per 1 augustus 2015 ingetrokken.  

• Autan-Verstuiver, 10901 N 

De toelating is per 1 augustus 2015 ingetrokken.  

• ByeBites SPRAY, 13443 N 

De toelating is per 1 augustus 2015 ingetrokken.  

• DA tegen insecten Anti muggen-gel met deet, 12904 N 

De toelating is per 1 augustus 2015 ingetrokken.  

• DEET ANTI-INSECT GEL, 12657 N 

De toelating is per 1 augustus 2015 ingetrokken.  

• Deet anti-insektspray, 12566 N 

De toelating is per 1 augustus 2015 ingetrokken.  

• Jaico muggenmelk, 11586 N 

De toelating is per 1 augustus 2015 ingetrokken.  

• Muggenmelk, 10084 N 

De toelating is per 1 augustus 2015 ingetrokken.  

• Muggenmelk-Gel, 10509 N 

De toelating is per 1 augustus 2015 ingetrokken.  

• Xenos Anti-Insect Deet Spray 40%, 12857 N 

De toelating is per 1 augustus 2015 ingetrokken.  

• Zensect Anti-Insect gel 30% DEET, 12858 N 

De toelating is per 1 augustus 2015 ingetrokken.  

 

Ingetrokken biociden 

• Nipacide CI 15 MV, 14444 N 

De toelating is per 24 juli 2015 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder. 

• Nipacide CI, 14443 N 

De toelating is per 24 juli 2015 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder. 

• Nipacide BSM, 14312 N 

De toelating is per 24 juli 2015 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder. 

• Nipacide BIT AS 20, 13930 N 

De toelating is per 24 juli 2015 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder. 
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• Nipacide BIT 20, 13928 N 

De toelating is per 24 juli 2015 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder. 

• Sterigas, 6204 N 

De toelating is per 7 augustus 2015 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder. 

• UltraThon Anti-Insect, 12536 N 

De toelating is per 31 juli 2015 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder. 

 

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen 

• Mandinka, 13956 N 

De toelating is per 19 augustus 2015 ingetrokken op verzoek van de toelatinghouder.  

 

In werking treden besluiten 

De besluiten van het Ctgb treden in werking op de dag dat zij bekend zijn gemaakt via 

www.officielebekendmakingen.nl (de digitale opvolger van de Staatscourant). De middelen gemeld in dit 

persbericht, mogen dan ook pas vanaf publicatie in de Staatscourant worden gebruikt. In het algemeen 

geschiedt dit een tot twee weken na de collegevergadering. 

 

Dit bericht betreft de volgende gewasbeschermingsmiddelen en biociden: 

• Butisan S, Signum, STORM Secure, STORM 4g, STORM Pellets en STORM Paste van BASF Nederland 

B.V. 

• Kay SolidSense Sanitizer van Ecolab B.V. 

• Laquick R2U van TheOxide Holding BV  

• Wolmanit CX-8WB van BASF Wolman GmbH 

• Pergovi Flex van Syngenta Crop Protection AG 

• Emesto Prime DS, Emesto Silver – rood, Montego, Betanal maxxPro en Emesto Silver van Bayer 

CropScience SA-N.V. 

• Lerasept HD van Stockmeier Chemie GmbH & Co KG 

• Intra Hydrocare van IntraCare B.V. 

• Autan Stick, Autan-Verstuiver van S.C. Johnson Benelux BVBA/SARL 

• ByeBites SPRAY, Xenos Anti-Insect Deet Spray 40% en Zensect Anti-Insect gel 30% DEET van Primmed 

B.V. 

• DA tegen insecten Anti muggen-gel met deet van Ridam Care B.V. 

• DEET ANTI-INSECT GEL, Deet anti-insektspray,  van A.S. Watson (Europe) Holdings B.V. 

• Jaico muggenmelk, Muggenmelk, Muggenmelk-Gel, van Insect Repellents B.V. 

• Nipacide CI 15 MV, Nipacide CI, Nipacide BSM, Nipacide BIT AS 20, Nipacide BIT 20 van Clariant 

Produkte (Deutschland) GmbH 

• Sterigas en UltraThon Anti-Insect van 3M Nederland B.V. 

• Mandinka van AgChem Access Ltd. 

• CAPRI en CAPRI TWIN van Dow AgroSciences B.V. 

• Curzate Partner van Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. 

• PENNCOZEB SC van UPL Europe Ltd. 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

 
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Ctgb, Luc Krekels, 0317 47 18 24. 


