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Toelatinghouders zeer actief met etiketuitbreidingen 

 
Onlangs nam het Ctgb enkele besluiten, waarbij bestaande toelatingen zijn uitgebreid 
met diverse kleinere teelten. Zo heeft het Ctgb na aanvraag van Bayer Crops Science 
de toelating van het middel Flint uitgebreid met de toepassing in de teelt van 
vezelgewassen, meekrap, de onbedekte teelt van wortelpeterselie, pastinaak, 
knolraap, koolraap en schorseneer en de bedekte veredelingsteelt en 
basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en 
sierteeltgewassen. Flint kan in genoemde teelten preventief worden ingezet ter 
bestrijding van echte meeldauw, Alternaria, roesten en bladvlekken. 
 
Daarnaast heeft BASF Nederland B.V. tegelijk met de herregistratie van het middel Scala 
uitbreidingen aangevraagd. Nu de herregistratie is afgerond is het etiket uitgebreid met de 
bedekte teelt van komkommer, courgette, augurk, onbedekte teelt van druif, braam, 
framboos en in de teelt van vruchtboomonderstammen- en vruchtbomenteelt van appel en 
peer. Scala kan in deze teelten worden ingezet ter bestrijding van botrytis en schurft. 
 
CEMP 
De Coördinatoren Effectief Middelen Pakket (CEMP) constateren dat de toelatingshouders 
de nieuwe mogelijkheden om uitbreidingen aan te vragen steeds beter benutten. Met de 
goede samenwerking tussen CEMP en toelatingshouders worden belangrijke knelpunten 
opgelost en ontstaat een breder middelenpakket. De jaarlijkse uitwisseling binnen het Expert 
Centre van knelpunten in de teelt en de mogelijke oplossingen stimuleert deze goede 
ontwikkeling. 
 
Expert Centre voor Specialty Crops 
Deze etiketuitbreidingen zijn een voorbeeld van samenwerking tussen diverse organisaties in 
het Expert Centre voor Specialty Crops. Dit 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. 
 
Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met Jeannette Vriend, projectmanager 
Gewasbescherming LTO Groeiservice, telefoon 06 - 307 320 68, e-mail 
j.vriend@groeiservice.nl of Jaco van Bruchem, Beleidsmedewerker Gewasbescherming NFO 
Fruit, telefoon 079 - 368 13 00, e-mail jvbruchem@nfofruit.nl. 
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