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Etiketuitbreiding Fubol Gold levert belangrijke bijdrage voor de 
bestrijding van valse meeldauw in de kruidenteelt en wijnbouw 
 
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) 
heeft de toelating van het schimmelbestrijdingsmiddel Fubol Gold uitgebreid naar de 
onbedekte teelt van aromatisch kruidgewassen (keukenkruiden) en van druiven. Voor 
de kruidgewassen is nu een middel beschikbaar dat de aantasting van valse 
meeldauw tot laat in het seizoen kan beheersen. De wijnbouw in Nederland beschikt 
met de uitbreiding van de toelating over een extra mogelijkheid om resistentie tegen te 
gaan. 
 
In de akkerbouwmatige teelt van peterselie vormt valse meeldauw de laatste jaren een 
toenemend probleem. In korte tijd kan de schimmel complete gewaspercelen aantasten en 
doen wegvallen. Fubol Gold was het enige fungicide dat de aantasting van valse meeldauw 
tot laat in het seizoen kan beheersen, zo bleek uit veldproeven. Ook in de wijnbouw is de 
bestrijding van valse meeldauw erg belangrijk. Voor een zorgvuldig resistentiemanagement 
moeten wijngaardeniers namelijk toegang hebben tot meerdere middelen. Fubol Gold vormt 
een belangrijke aanvulling op het bestaande pakket van toegelaten middelen.  
 
De uitbreiding is tot stand gekomen door samenwerking tussen Syngenta Crop Protection 
(toelatinghouder), het Productschap Akkerbouw, de akkerbouwmatige kruidensector en het 
Wijngaardeniersgilde. De betrokken sectoren zijn zeer blij dat dit middel beschikbaar is 
gekomen voor de bestrijding van valse meeldauw in hun gewassen. 
 
Het Fonds Kleine Toepassingen (gefinancierd door het Productschap Akkerbouw, het 
Productschap Tuinbouw en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) 
betaalde de aanvraag- en beoordelingskosten van deze uitbreiding. 
De toelating is gerealiseerd door middel van een zogenaamde vereenvoudigde uitbreiding, 
waardoor gegevens over werkzaamheid en fytotoxiciteit niet formeel zijn getoetst. Gebruik 
van het middel in de genoemde kleine teelten is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid 
van de toepasser. 
De etiketuitbreiding van Fubol Gold is een goed voorbeeld van de samenwerking tussen 
verschillende organisaties binnen het Expert Centre voor Specialty Crops. Het Expert Centre 
is een kennisnetwerk toegesneden op kleine teelten en de middelen en methoden die van 
belang zijn om deze hoogwaardige teelten in Nederland en Europa mogelijk te blijven 
maken. Eén van de doelen van het Expert Centre is om een snellere procedure voor 
etiketuitbreidingen te realiseren, mede om gewasbeschermingsknelpunten en aanvragen 
voor een vrijstelling in kleine teelten te voorkomen. 
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Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans de Keijzer; telefoon: 06 52723623; 
e-mail: h.de.keijzer@hpa.agro.nl 


