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Etiketuitbreiding Titus levert belangrijke bijdrage in realisatie 

effectief herbicidenpakket voor de teelt van inulinecichorei  
 

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

heeft de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel Titus uitgebreid met de teelt van 

inulinecichorei met rassen die een verbeterde selectiviteit hebben tegen herbiciden uit 

de groep sulfonylureas. Met de komst van deze nieuwe cichoreirassen ontstond er 

specifieke behoefte aan uitbreiding van het herbicidenpakket met middelen uit deze 

groep. De toelating van Titus betekent een eerste stap om deze belangrijke innovatie 

ook in de praktijk te kunnen benutten. 

 
De teelt van inulinecichorei, die inmiddels zo’n 20 jaar in Nederland bestaat, vraagt om extra 
aandacht voor onkruidbestrijding. De telers van cichorei zijn daarbij afhankelijk van de 
werking van bestaande herbiciden. In meerjarige onderzoek vanaf 2008 bleek Titus in de 
verbeterde cichoreirassen effectief. 
 
De uitbreiding is tot stand gekomen door samenwerking tussen toelatinghouder Du Pont de 
Nemours (Nederland) B.V., het Productschap Akkerbouw en de inulinecichorei-sector in 
Nederland.  
 
Het Fonds Kleine Toepassingen (gefinancierd door het Productschap Akkerbouw, het 
Productschap Tuinbouw en het Ministerie van EL&I) betaalde de aanvraag- en 
beoordelingskosten en de kosten van residustudies voor deze uitbreiding. De toelating is 
gerealiseerd door middel van een derdenuitbreiding, die werd aangevraagd via de Stichting 
Trustee Bijzondere Toelatingen. Voor een derdenuitbreiding worden geen gegevens over 
werkzaamheid en fytotoxiciteit beoordeeld. Gebruik van het middel in de teelt van 
inulinecichorei komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
 
De etiketuitbreiding van Titus is een voorbeeld van samenwerking tussen diverse 
organisaties in het Expert Centre voor Speciality Crops. Het Expert Centre is een 
kennisnetwerk toegesneden op kleine teelten en de middelen en methoden die van belang 
zijn om deze veelal hoogwaardige, innovatieve, 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 - 52 72 36 23; e-mail: 
h.de.keijzer@hpa.agro.nl 
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