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Toelating Boxer uitgebreid met een groot aantal kleine gewassen 
 
Op verzoek van de sector besloot het Ctgb de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel 
Boxer uit te breiden naar de teelten van peulvruchten, lupine (voor levensmiddelen en 
diervoeding), vezelgewassen, wortelpeterselie en aromatische wortelgewassen en naar de 
onbedekte teelten van pastinaak, aromatische kruidgewassen, medicinale kruidgewassen en 
zonnebloemen (snijbloemen). De uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met 
fabrikant Syngenta Crop Protection B.V., het Productschap Akkerbouw, Plantum, LTO 
Vollegrondsgroenten en LTO Glaskracht Nederland. De aanvraag werd financieel ondersteund 
door het Fonds Kleine Toepassingen. 
 
Het nu toegelaten gebruik in peulvruchten, lupine, vezelgewassen, wortelpeterselie, pastinaak, 
aromatische kruidgewassen, medicinale kruidgewassen, aromatische wortelgewassen en 
zonnebloemen is beoordeeld volgens de procedure voor een ‘kleine toepassing’ (NL KUG). Dat 
betekent dat er geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek is uitgevoerd en beoordeeld. Er wordt 
daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren. Gebruik in deze teelten komt voor risico en 
verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
 
De toelating in lupine voor levensmiddelen en diervoeding is pas de tweede toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel in deze voor Nederland nieuwe teelt. Lupine wordt in  
levensmiddelen ingezet als vleesvervanger en als ingrediënt in brood en andere bakproducten. Bij 
diervoeding loopt een project met varkensvoer. Boxer is ook een belangrijke aanvulling voor de 
onkruidbestrijding in de zonnebloementeelt, waarvoor een zeer beperkt herbicidenpakket beschikbaar 
is. Voor peulvruchten en kruiden is Boxer een welkome aanvulling op het bestaande pakket.  
 
De etiketuitbreiding van Boxer is het resultaat van samenwerking in het Expert Centre  
Speciality Crops. Het Expert Centre Speciality Crops is een samenwerkingsverband van LTO 
Nederland, Plantum, Nefyto, Agrodis, ministerie EZ, Ctgb en Wageningen UR, toegesneden op kleine 
teelten en de middelen en methoden die van belang zijn om deze teelten mogelijk te blijven maken.  
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Meer informatie  

Neem voor meer informatie over de etiketuitbreiding in akkerbouw en vollegrondsgroenten contact op 
met Hans de Keijzer, Coördinator Effectief Middelenpakket Akkerbouw, Vollegrondsgroenten en 
Aardbeien, telefoon 06-52723623, e-mail h.de.keijzer@hpa.agro.nl 
 
Voor de etiketuitbreiding in vezelgewassen kan contact worden opgenomen met Gea Bouwman 
(Plantum), telefoon 0182-688668, e-mail g.bouwman@plantum.nl en voor de etiketuitbreiding in 
zonnebloem als snijbloem kan contact worden opgenomen met Helma Verberkt, Beleidsspecialist / 
Programmamanager Plantgezondheid, telefoon 06-20391477, e-mail hverberkt@ltoglaskracht.nl 
 
 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans de Keijzer, telefoon 06-52723623, e-mail 
h.de.keijzer@hpa.agro.nl 
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