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Knelpunten

• Stoffen die op EU-niveau verdwijnen:

• Thiram

• Metalaxyl-M

• Chloorprofam (CIPC)

• Nieuwe stoffen komen niet snel genoeg.



Oplossingen

• Ethofumesaat uitbreiding naar Knolselderij, Kruiden, 
Peulgroenten en spinazieachtingen (incl Snijbiet) einde 2019.

• Uitbreiding Gazelle naar koolgewassen, koolrabi, en courgette

• Uitbreiding NeemAzal naar kruiden, koolgewassen en Courgette

• Uitbreiding Teppeki naar kruiden, aarbei en courgette.

• Uitbreiding Affirm in o.a. Spinazie/snijbiet en 
sla/raket/babyleaves.

• Uitbreiding Goltix WG in o.a. koolraap, knolraap, mierikswortel 
en spinazie.

• Uitbreiding Pledge in wortelen.

• Vrijstelling in 2020 voor Benevia in Prei.



Stand van zaken Insure Duo

• Insure Duo (pyraclostrobin en boscalid) – zaad-behandeling 
tegen diverse kiem- en bodemschimmels Alternatief voor 
iprodion (Rovral), maar breder. BASF verwacht eerste toelating 
medio 2020, in Nederland, in wortel en ui.

• CTGB rond in 2019 de ecotoxbeoordeling af.

• Proeven gedaan en lopend (in Nederland, Frankrijk, andere 
landen?), voor andere groentegewassen; toelatingen worden 
aangevraagd als eerste toelating er is



Ontwikkelingen

• Cyazypyr (cyantraniliprole) – tegen insecten in diverse groenten

Middel in onderzoek is Lumiposa. 

Cortéva ontwikkelt zaadbehandeling. 

Proeven in 2019 NL in Boon en wortel

In 2020 gaat Corteva zelf proeven opzetten in: Sluitkool, 
Sperzieboon, Erwt, Wortel en Ui.

• Chlooprofam (UPL). Werkzame stof is op EU-niveau verboden. 
Opgebruiktermijn tot 8-10-2020. 

-UPL gaat rechtszaak voeren tegen EU-commissie. 

-UPL wil meewerken aan een vrijstelling voor 2021 en verder.

-MRL kan op LOQ staan dus vóór opkomst toepassingen?

-Ook gaat UPL een nieuwe aanvraag indienen voor de 
herbicidetoepassing. 

-CEMP staat hierover in nauw contact met UPL.



Ontwikkelingen

• Calypso (thiacloprid) is op EU-niveau verboden.

• Uitverkoop en opgebruiktermijnen zijn nog niet 
vastgesteld.

• Verwachting is 2 x 6 maanden.

• Alternatieven voor Colorado Kever?

• Coragen: Sluitkool, bloemkool, wortel, knolselderij, 
witlofpennen en suikermaïs.

• Gazelle: Uitbreiding loopt in o.a. Courgette buiten, 
Asperge, Ui, Knoflook, sjallot, kohlrabi, sluitkool. Andere 
gewassen kunnen volgen.

• Benevia/Verimark (cyantraniliprole).

• Wensen?



En nu?

• Maandelijks update knelpuntenlijst door CEMP.

• Korter op EU-Commissie en de toelatingshouders opereren.

• Eerder info krijgen wanneer middel ter discussie staat. 
(toelatingshouders laten hier ook niet alle informatie los)

• Nieuwe ontwikkelingen naar voren trekken. (b.v. Lumiposa)

• Laag risico/groene middelen snel op de markt. (goede werking)

• Level playing field / Wederzijdse erkenning.

• Fonds Kleine Toepassingen
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