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Toelating Signum uitgebreid met een groot aantal kleine gewassen 
 

Op verzoek van de sector besloot het Ctgb de toelating van het 

schimmelbestrijdingsmiddel Signum uit te breiden naar de teelten van 

blauwmaanzaad, lijnzaad, koolzaad, mosterdzaad, huttentut, vezelvlas, cichorei, 

snijbiet, suikerwortel, zantedeschia, kuiflelie en sieralliums.  

 

Deze uitbreiding is tot stand gekomen op aanvraag van BASF Nederland BV in nauwe 

samenwerking met de Coördinatoren Effectief Middelenpakket, in het kader van een project 

van het Expert Centre Speciality Crops. 

 

Het nu toegelaten gebruik in blauwmaanzaad, lijnzaad, koolzaad, mosterdzaad, huttentut, 

vezelvlas, cichorei, snijbiet, suikerwortel, zantedeschia, kuiflelie en sieralliums is beoordeeld 

volgens de procedure voor een ‘kleine toepassing’ (NL KUG). Dat betekent dat er geen 

werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek 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. 

 

Voor de teelten van blauwmaanzaad, mosterdzaad, huttentut, cichorei, snijbiet en 

suikerwortel is dit een belangrijke uitbreiding van het middelenpakket. Voor vezelvlas, 

lijnzaad en koolzaad is Signum een welkome aanvulling op het bestaande pakket. 

 

Met de uitbreiding van Signum in kuiflelie (Eucomis), (sier-)allium en zantedeschia is een 

knelpunt in de schimmelbestrijding opgelost. In zantedeschia gaat het dan onder meer over 

Alternaria. De KAVB werkt als het gaat om het oplossen van knelpunten in deze sector 

samen met de Stuurgroep Bloembollensector waarin Agrodis, de KAVB en de fabrikanten 

van gewasbeschermingsmiddelen samenwerken. 

 

De etiketuitbreiding van Signum 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  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans de Keijzer, Coördinator Effectief 
Middelenpakket Akkerbouw, Vollegrondsgroenten en Aardbeien, telefoon: 06-52723623,                    
e-mail: dekeijzer@bo-akkerbouw.nl  


