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Toelating Switch uitgebreid met een groot aantal kleine gewassen 
 
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)  
heeft op verzoek van de sector en Syngenta Crop Protection B.V. de toelating van het 
gewasbeschermingsmiddel Switch uitgebreid met de teelten van lupine voor levensmiddelen 
en diervoeding, tuinkers en rucola en met de onbedekte teelten van abrikoos, perzik, 
vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (augurk, courgette, patisson en 
komkommer), pastinaak, wortelpeterselie, maggiwortel en medicinale wortelgewassen (o.a. 
valeriaan, ginseng en zonnehoed).  
 
De etiketuitbreiding, door middel van een NLKUG (ofwel: een Nederlandse Kleine Uitbreiding  
Gewasbeschermingsmiddel), is tot stand gekomen op aanvraag van Syngenta Crop  
Protection B.V. in nauwe samenwerking met de Coördinatoren Effectief Middelenpakket van 
het Productschap Akkerbouw, de Nederlandse Fruittelers Organisatie en LTO Vollegrondsgroenten, in 
het kader van een project van het Expert Centre Speciality Crops. De aanvraag werd financieel 
ondersteund door het Fonds Kleine Toepassingen. 
 
Het nu toegelaten gebruik in lupine, tuinkers, rucola, abrikoos, perzik, vruchtgroenten van 
Cucurbitaceae met eetbare schil, pastinaak, wortelpeterselie, maggiwortel en medicinale 
wortelgewassen 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 teelt van lupine voor levensmiddelen en diervoeding is de uitbreiding belangrijk, omdat er tot 
nu toe nog geen schimmelbestrijding mogelijk was in deze relatief nieuwe teelt. Ook voor courgette en 
patisson wordt een belangrijk knelpunt opgelost. Voor de overige teelten is het een welkome 
aanvulling op het smalle middelenpakket.  
 

De uitbreiding naar abrikoos en perzik laat zien dat nieuwe teelten in Nederland meegenomen kunnen 
worden bij de aanvraag, mits de sector deze tijdig onder de aandacht brengt bij de toelatingshouders. 
 
De etiketuitbreiding van Switch 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.  
 
 
 
 

 

17-11-2014 

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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