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Gewas Welke middelen worden nu 

gebruikt

knelpunt / hoofdprobleem oplossing/alternatief REACTIE CEMP Status actie Datum 

behandeling

contactpersoon 

die gebeld kan 

worden door de 

CEMP

Stamslaboon Basagran Etiket onder druk? alternatief Bentazon staat onder druk (zit ook in Corum); 

stemming nog dit jaar?

BASF werkt druk aan 

verlenging toelating. 

Dossier op dit 

moment bevroren ivm 

herregistratie. BASF 

Positief. Na 

herregistratie 

mogelijke 

uitbreidingen.

Contact met BASF. 

Verwachting is 

positief.

EU-

behandeling 

waarschijnlijk 

Q1 2021.Dit 

betekent nu 

iig nog 2 

seizoenen 

gebruik.

Basagran, deze erkenniing blijft essentieel 

voor de sector.
Beoordeling Basagran staat nu op voor Q1 2021. Besluit 

wordt daarna verwacht. Contact hierover met BASF is 

goed. Toelating lijkt nu tot iig 2022 verzekerd.

Er loopt een toelatingsaanvraag voor het middel 

Fresco (metobromuron); voor opkomst 2-2,5 l; 1x. 

Maar voor na opkomst loopt er niets.

Fresco 2019. Nu 

toegelaten voor 

opkomst in Boon met 

peul, Flageolet, 

Limaboon, Pastinaak 

en wortelen.

Belchim heeft weinig 

tot geen 

residugegevens. 

Binnenkort is hierover 

overleg met Belchim.

Calypso met de heretikettering is dit komen te 

vervallen voor bonen

Deze toepassins wordt niet meer ondersteunt door 

Bayer (beslissing hoofdkantoor Lyon); 

residupakket is onvoldoende.

Boon vervalt niet. Thiacloprid is in de EU 

verboden. Opgebruik 

voor NL tot 3-2-2021..

Topsin M, zeker in de bonenteelt is dit 

wenselijk na het wegvallen van Rovral. Het 

kan ingezet worden als een sterke partner 

van Luna

Voor thiofanaat-methyl (Topsin) zal contact 

worden opgenomen met Certis. Er lopen 

overigens aanvragen voor Luna Sensation, 

Signum, Geoxe en Polyversum (Pythium 

oligandrum).

Topsin M zal zeker 

niet komen. Signum 

en Geoxe zijn er en 

Polyversum heeft 

reeds een toelating in 

andere EU landen.

Contact met 

toelatingshouder 

Polyversum. Nog niet 

in Benelux toegelaten. 

Wel als zaadbeh in 

Slowakije en 

Oostenrijk.

Flageolets Calypso met de heretikettering is dit komen te 

vervallen voor bonen

Deze toepassing wordt niet meer ondersteunt door 

Bayer (beslissing hoofdkantoor Lyon); 

residupakket is onvoldoende. Er lopen aanvragen 

voor Isoclast (sulfoxaflor) en Karate.

Aanvraag Closer 

(sulfloxaflor) is 

gecheckt en Karate is 

toegelaten. Karate 

blijkt niet effectief 

genoeg.

Closer kan via FKT 

aangevraagd worden 

in Q3 2019. Aanvraag 

is gedaan. Aanvraag 

uitbreiding wordt Q4 

2020 gedaan.

Dual Gold geen toelating voor flageolets , wel voor 

stamslaboon

Etiket Dual Gold is dicht; geen uitbreidingen 

mogelijk.

blijft zo Fresco wordt hier 

onderzocht als 

alternatief.

Fusilade alleen toegelaten in boon met peul Is Centurion Plus hier een oplossing? MRL fluazifop-P-butyl (Fusilade) is op 

detectielimiet; er is echter toelating voor Focus 

Plus en tussen de rijen voor Agil 100 EC.

Erwten Nu alleen Basagran toelating. Deze 

erkenning blijft essentieel voor de 

sector.

breder pakket noodzakelijk gezien ontwikkelingen in 

Duitsland

Er loopt op dit moment niets; in toekomst komt 

mogelijk Fresco (metobromuron).

Fresco 2019. Nu 

toegleaten voor 

opkomst in Boon met 

peul, Flageolet, 

Limaboon, Pastinaak 

en wortelen.

etiket onduidelijk; 

erwten staan er nog 

niet op. Overleg 

hierover met Belchim 

loopt.

Knelpunten in de gewasbescherming Stichting Teelt Ondersteuning Groenten. 
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Butizyl, een goed werkend herbicide op 

melganzevoet. Een goede versterker van 

de Basagran. Zie resultaten van het 

proefveld

erkenningvanuit België overnemen Dit is MCPB; ik zal contact opnemen met Nufarm. Actie naar Nufarm 

loopt.

Er wordt gekeken of 

een wederzijdse 

erkenning mogelijk is. 

Dit kan via het FKT. 

Aanvraag maart 2020. 

Nufarm heeft hier niet 

aan meegewerkt. Dus 

het is wachten op een 

WE uit België. Nufarm 

wil dit pas na EU 

herregistratie van het 

product.

Teppeki of movento, alle twee goede 

insecticide die sterk werken op bladluizen. 

zie resultaten van het proefveld

erkenningvanuit België overnemen Er lopen aanvragen voor Teppeki, Isoclast 

(sulfoxaflor) en Sivanto Prime (flupyradifurone)

Teppeki loopt nog via 

FKT  (Wordt Q4 

2020) en Sivanto 

loopt ook nog. 

Topsin M, de erkenning van Rovral komt 

te vervallen. Een uitbreiding van Topsin M 

zou wenselijk zijn

erkenningvanuit België overnemen Voor thiofanaat-methyl (Topsin) zal contact 

worden opgenomen met Certis. Er loopt overigens 

een aanvraag voor Luna Sensation.

Topsin komt niet. 

Luna Sensation is er 

al.

Bruine boon Chloorpyriphos zaaizaadontsmetting vervalt ? tefluthrin (Force) als zaadbehandeling Als chloorpyrifos verdwijnt dan U-bocht constructie 

met Force

Huidige toelating in 

NL loopt tot 31-12-

2019. Uitzaai mogelijk 

tot 16-07-2020.

Actie voor vervanging 

loopt met Lumiposa 

van Corteva

Onderzoek 

loopt samen 

met Plantum 

voor een 

reeks 

middelen.

Tuinboon geen coloradokever toelating Calypso Deze toepassing wordt niet meer ondersteunt door 

Bayer (beslissing hoofdkantoor Lyon); 

residupakket is onvoldoende. Er loopt een 

aanvraag voor Sumicidin Super tegen 

bladrandkever (Sumicidin heeft een nevenwerking 

tegen Coloradokever).

Navraag bij Bayer 

nogmaals gedaan.

Volgens CTGB is 

tuinboon gelijk aan 

veldboon dus heeft 

Sumicidin een 

toelating.

Eventueel Karte Zeon? Karate toegelaten

Prei Lentagran, Asperge en suikermaïs van 

etiket af en Prei beperkt.

reparatie etiket Overleg hierover met Belchim loopt. loopt Overleg hierover met 

Belchim loopt. (huidig 

etiket blijft tot 2-9-21)

Andijvie geen tegen kruiskruid Oplossing ? Is Frontier Optima een oplossing? In België staat 

andijvie op het etiket (0,3 l/ha; 1x; na het planten).

Vraag bij BASF 

neergelegd. BASF 

heeft grote schades 

gezien in Sla en wil 

daarom niet verder.

Inzet op Wederzijdse 

erkenning van het 

Belgische etiket naar 

NL. (ook voor o.a. 

Spinazie.)

Spinazie Astrix (Fenmedifam) Mag maar 1x 2 liter gebruikt worden verruimen Corzal SE mag 2x met 1 l/ha.                            De 

renewal van de actieve stof fenmedifam is 

voorlopig uitgesteld. UPL & Bayer werken aan 

nieuw onderzoek om de gegevens over 

ED(Endocrine Disruptie) voor fenmedifam 

beter te onderbouwen richting EFSA volgens 

de nieuwe EU richtlijn ED.

EFSA zal hierna een nieuwe beoordeling doen 

voor fenmedifam die dan naar hun 

verwachting positief gaat zijn.

Al met al is de verwachting dat er in 2020 en 

2021 nog niets gaat veranderen wat betreft 

fenmedifam toelatingen en registraties.

Dit kan voor Astrix 

pas meegenomen 

worden wanneer de 

EU-registratie rond is.

Voor Spinazie zal voor 

2020 weer een 

vrijstelling 

aangevraagd worden 

voor Asulox. De 

toelatingshouder heeft 

gezegd dat na 2020 

een reguliere toelating 

komt. Als dit niet 

gebeurd zal in 2021 

nogmaals een 

vrijstelling 

aangevraagd worden. 

Deze is al 

aangevraagd.
Tracer Is te duur Decis protech Decis Protech komt in 2019; spinazie lijkt mogelijk 

(andijvie is niet mogelijk wegens overschrijding 

ARfD).

Hier komt een 

toelating voor Affirm 

tegen rupsen.

Voor Decis protech is 

er nog navraag bij 

Bayer. MRL is er nog 

niet.



Breder middelenpakket Avadex/tramat Avadex is terugetrokken van de Nederlandse 

markt (opgebruik was tot 1 juni 2017). Voor Tramat 

is Bayer al eerder benaderd voor uitbreiding met 

spinazie, snijbiet, tuinmelde, postelein, rode biet en 

boon met peul. Bayer heeft gemeld dat er eerst 

herregistratie moet komen van de actieve stof 

(ethofumesaat); daarna zullen de mogelijkheden 

worden bekeken.

loopt nog. Zoektocht 

naar andere middelen 

en niet chemische 

alternatieven gaat 

door.

Voor Oblix loopt een 

NLKUG. En Bonalan 

heeft een uitbreiding 

gekregen in o.a.: 

sluitkoolachtigen 

(onbedekte teelt),  

bladkoolachtigen 

(onbedekte teelt), 

koolrabi. Bonalan 

staat nu in de EU ter 

discussie. Samen met 

Sensus is er volop 

inzet op het behoud 

van Bonalan. 

Vooruitzichten zijn 

goed.

Asulam beperkt toegelaten, kruiskruid, kamille, 

knopkruid

gehele jaar te gebruiken Na toelating op Annex I zal UPL een 

toelatingsaanvraag indienen voor onder andere 

spinazie.

voor 2019 en 2020 

weer een vrijstelling. 

Daarna toelating.

Ook nog vrijstelling in 

2021.

geen Papegaaiekruid Desmedifam > sec of co-formulering phenmedipham + 

desmedipham

Er zijn geen middelen op de Nederlandse markt 

met alleen desmedifam. In combinatie is alleen 

Betanal Power op de markt (een wederzijdse 

erkenning toegelaten in suikerbieten).

Desmedifam is 

Europees niet meer 

toegelaten. Nu enkel 

nog uitverkoop en 

opgebruik.

Goltix WG s voor 

uitbreiding 

aangevraagd bij FKT. 

Als residugegevnes 

verkregen worden. 

NLKUG is in juni 2020 

aangevraagd bij 

CTGB door Adama.

geen Distel, doornappel Lontrel (Matrigon) Ik heb getracht om bij de NL KUG voor Vivendi 

100 van UPL spinazie mee te krijgen, maar UPL 

heeft onvoldoende dossier. Ik zal contact 

opnemen met DOW.

Contact met Dow 

loopt. In 2020 meer 

duidelijk. Voor 

Lontrel. Dossier nu 

bevroren.

De uitbreiding van 

Lontrel gaat via de 

FKT ronde van maart 

2020. 

geen grassen/graan opslag Centurion plus Uitbreiding Centurion Plus voor prei en bosui is 

niet eerder dan 2021/22. Voor andere gewassen 

wordt in week van 18 september 2019 door Arysta 

zonaal bekeken of ondersteuning mogelijk is. Op 

door mij ingediende lijst staat ook spinazie.

Overleg hierover met 

UPL loopt.

Grassen in spinazie.  Ik meen dat Focus plus is 

toegelaten. (Ard)

Focus Plus inderdaad 

toegelaten

Snijbiet Geen bodem herbicide centium of Goltix of Ethofumesaat Voor ethofumesaat moet de herregistratie van de 

actieve stof worden afgewacht (er is al contact 

geweest met Bayer over Tramat). Voor Centium 

(clomazone) ontbreekt de MRL; in de huidige NL 

KUG aanvraag loopt snijbiet niet mee. Voor Goltix 

(metamitron) ontbreek MRL.

Aanvraag via FKT 

loopt voor Oblix.

Goltix WG is hiervoor 

in beeld. Loopt mee in 

de NLKUG die Adama 

heeft aangevraagd. 

Toelating verwacht Q2 

2021.

Herbicide na opkomst Astrix/Matrigon > vraag om ten minste BOGT te kunnen 

doen zoals in suiker bieten

Corzal SE (voorheen Betasana SE) is recent 

toegelaten in snijbiet.

grassen Centurion plus Zie spinazie.

insecten Decis protech Snijbiet loopt mee in de aanvraag van Decis 

Protech. Bij de NL KUG voor Karate loopt snijbiet 

ook mee.

Karate is toegelaten.

Signum signum laat resuduen achter Revus/Score Snijbiet loopt mee bij herregistratie-aanvraag 

Revus.

Revus is toegelaten.

Boerenkool breder midelen pakket Lontrel (matrigon), s-metolachlor (Dual Gold), 

dimethenamid-p (Frontier) na planten

Er loopt een NL KUG voor Vivendi 110, maar UPL 

had onvoldoende dossier voor boerenkool; zal 

meelopen in contact met DOW. Dual Gold is niet 

mogelijk; etiket kan niet meer worden uitgebreid 

(besluit Syngenta). Boerenkool staat op het betiket 

van Springbok (dimethenamide-P + 

metazachloor): BASF wil daarom niet ingaan op 

verzoek uitbreiding Frontier,.

Overleg DOW loopt. Vraag voor Frontier 

voor gezaaide 

gewassen nogmaals 

bij BASF neerleggen. 

Antwoord: Deze 

toepassing geeft 

schade dus wordt niet 

ondersteund.



Butisan ook na zaaien Er komt een NL KUG voor Butisan S; verzoek 

meegegeven aan BASF.

Butisan toegelaten.

grassen Centurion plus Zie spinazie.

Steward Rupsen Decis protech Boerenkool loopt niet mee bij toelatingsaanvraag 

Decis Protech; er komt na toelating echter nog een 

NL KUG, waarbij gewassen meelopen die nog niet 

in de toelating zitten (mits dossier voldoende). 

Boerenkool loopt mee bij NL KUG Karate en op 

termijn bij NL KUG Affirm.

Decis Protech is er 

nog steeds niet. 

NLKUG dus later. 

Karate kan niet en 

Affirm loopt nog.

Karate is snel weer 

ingetrokken zonder 

melding vooraf. Dit 

geeft ook een 

probleem in de 

luizenbestrijding. Wat 

is het gewenste 

alternatief?

Wortelen geen aardappelopslag Toki (bodemherbicide)(remming in groei) Toki (flumiooxazine) is op dit moment niet 

toegelaten in voedselgewassen (MRL's 

ontbreken).

Sumitomo (Toki) 

werkt niet mee aan 

uitbr. De 

toelatingshouder van 

Pledge wil wel 

meewerken aan een 

uitbreiding. Toelating 

is aangevraagd via 

het FKT. Aanvraag 

voor Pledge is door 

het FKT 

goedgekeurd. 

Toelatingshouder 

heeft de NLKUG bij 

het CTGB ingediend.

Linuron De erkenning is vervallen. Maar de 

sector heeft geen alternatief. Een 

tijdelijke erkenning als noodmaatregel 

zou essentieel zijn.

Aclonifen in VO, co-formulering Novitron (clomazone+ 

aclonifen), pendimethaline ook in NO

Er loopt een NL KUG voor Challenge met 

toepassing in wortelen. Novitron nog niet 

toegelaten in NL. Stomp na opkomst zal worden 

opgenomen met BASF.

Challenge en Stomp 

zijn toegelaten.

Rupsen en kevers Decis Protech Wortelen lopen mee bij de aanvraag voor Decis 

Protech.

Toelating is er nog 

niet.

wollige wortelluizen spirotetramate (Movento) Bij de aanvraag voor Batavia (spirotetramat) lopen 

wortelen mee.

Contact met Bayer 

over Batavia. 

Uitbreiding volgt later.

Coragen heeft nu 2 erkenningen. In de 

praktijk is dit te weinig, zou hier een ander 

product kunnen bijkomen?

Wortelen lopen mee bij de aanvraag voor Benevia 

OD (cyantraniliprole).

Benevia is 

toegelaten.

Schorseneren extra herbicide Mikado/Samson In schorseneer zijn toegelaten: Bonalan, 

Legurame, Certis Chloor IPC, Stomp, Kerb en 

Lentagran. En er is toelating voor Buzzin 

(metribuzin); dit middel is van Sharda en Sharda 

heeft op dit moment nog geen distributie in NL. 

Maar men is bezig met het opzetten van een 

verkooporganisatie in NL en in 2018 is Buzzin 

beschikbaar. Is er dan nog behoefte aan een extra 

middel?

Buzzin is op de markt. Goltix WG komt hier 

ook via een NLKUG in 

Q2 2021.

Vydate, als nematicide is dit product voor 

de schorsenerenteelt echt nodig.
Er is nu toelating van NEMguard DE 

(knoflookextract). Mogelijkheden voor Vydate 

zullen worden besproken met DuPont.

Vydate toegelaten.

Fubol gold, In Nederland is er geen ekend 

product tegen witte roest. Fubol gold werkt 

hier sterk op en heeft een erkenning in 

Belgie

Zowel metalaxyl-M als mancozeb in 

herregistratieproces; resultaten moeten worden 

afgewacht.

Sulcogan, of de oude Mikado, dit blijft een 

belangrijk product in de onkruidbestrijding
Sulcogan (sulcotrion) wordt in toekomst niet meer 

ondersteund voor herregistratie. Uitbreidingen 

worden dan ook niet gesteund (zie mailwisseling 

met Adama).

Eventueel Titus? 

Overleg met 

aanvrager loopt. FKT 

ronde van maart 

2020 is een optie. 

Toelatingshouder wil 

aan Titus in 

voedingstuinbouw 

toch niet meewerken.



Rode Bieten Er lopen aanvragen voor Batavia (spirotetramat) 

tegen bladluizen, Benevia OD (cyantraniliprole) 

tegen Lepidoptera en wortelvlieg, BIO 1020 tegen 

ritnaalden en emelten, Karate tegen rupsen, trips 

en koolgalmug, Reflect tegen echte meeldauw en 

Sumicidin Super tegen trips.

Bio1020 wordt in 

Nederland niet meer 

verkocht.

Pastinaken bodemherbicide Challenge in VO en NO > in België Stomp 1,5 + Challenge 

1,5 zal een standard in VO worden

Geen mogelijkheden voor Challenge (zie 

mailwisseling met Bayer)

Bayer werkt toch mee 

aan een NLKUG via 

het FKT. Deze actie 

loopt.

Maxim Zaadbehandeling, bladvlekkenziekte, 

Fusarium, rhizoctonia

Loopt nu op toelating un UK Wat gebeurd er na Brexit? Met Syngenta bezig voor toelating in NL.

Rode Kool Decis, Karate, Sumicidin discussie die al een tijdje loopt met de 

pyrethroiden (Decis, Karate, Sumicidin) 

kan dit in de toekomst wel een knelpunt 

kunnen worden in de 

insectenbestrijding.

Rode kool (sluitkool) loopt mee bij aanvragen van 

Benevia OD, Delegate (spinetoram), Isoclast 

(sulfoxaflor) en NEU 1153I (pyrethrines) en in de 

toekomst bij de NL KUG voor Affirm.

Benevia is er. Affirm 

is toegelaten.

Knolselderij Onkruid Titus Aanvraag via FKT (in overleg met 

toelatingshouder) in maart.

Aanvragen Fonds Kleine toepassingen maart 2020

AZ500 Prei opkweek en Asperge

Tracer Asperge en Broccoli

Challenge Kruiden en Pastinaak

Ranman Top Aardbei-vermeerdering

Amistar Witlof trek

Lentagran aardbeivermeerdering, veredeling en zaadteelt

Niewe toelatingen:

NeemAzal Sluitkool en kruiden

Vydate 10G Spruitkool

Betanal Tandem Rode Biet

Batavia Hop en Wortelen

Tramat Rode Biet


