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Berichten 23 april 2020 

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) 

heeft in haar laatste vergadering van 22 april 2020 voor onze sector aan diverse 

middelen een uitbreiding gegeven. 

  

Het insecticide Sivanto Prime is nu uitgebreid naar o.a.  
- bloemisterijgewassen (grondgebonden onbedekte teelt),  
- trekheesters (grondgebonden bedekte teelt), 
- snijgroen (grondgebonden bedekte teelt),  
- laanbomen (grondgebonden onbedekte teelt),  
- klimplanten (grondgebonden onbedekte teelt),  
- coniferen en kerstbomen (grondgebonden onbedekte teelt),  
- sierheester (incl. rozen) (grondgebonden onbedekte teelt),  
- bos- en haagplantsoen (grondgebonden onbedekte teelt),  
- vruchtbomen- en struiken (grondgebonden onbedekte teelt), vaste plantenteelt 

(grondgebonden onbedekte teelt).  
Dit middel is vooral sterk op bladluizen.  
Deze toelating is tot stand gekomen in samenwerking tussen de CEMP (Peter van ’t Westeinde 
van de CEMP Coöperatie) en Bayer.  

 
Het fungicide Serenade op basis van Bacillus amyloliquefaciens is uitgebreid naar o.a.  

- bessen en druif,  
- braam- en framboos-achtige,  
- vijg en kiwi,  
- laanbomen (onbedekte teelt),  
- klimplanten (onbedekte teelt),  
- coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt),  
- sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt),  
- heide soorten (onbedekte teelt),  
- bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt),  
- vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt),  
- boomkwekerijgewassen (bedekte teelt en niet-grondebonden bedekte teelt),  
- vaste plantenteelt (niet-grondgebonden bedekte teelt),  
- bloemenzaadteelt,  
- veredeling en zaadteelt.  

Deze toelating is tot stand gekomen in samenwerking tussen de CEMP (Peter van ’t Westeinde 
van de CEMP Coöperatie) en Bayer. 
 
Het middel Sonata op basis van Bacillus pumilus QST 2808 is uitgebreid naar o.a.  

- bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt);  
- bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt);  
- bloemisterijgewassen (onbedekte teelt);  
- boomkwekerijgewassen (pot- en containerteelt) (onbedekte teelt);  
- boomkwekerijgewassen (bedekte teelt);  
- vaste plantenteelt(onbedekte teelt) en vaste plantenteelt (bedekte teelt).  
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De groeiregulator Promalin op basis van 6-benzyladenine en gibberellinen is uitgebreid 
naar het gebruik in  

- de onbedekte teelt van vruchtbomen en -struiken. 
 
Het herbicide Goltix Queen op basis van metamitron en quinmerac is ook toegelaten in o.a.  

- de onbedekte teelt van bolbloemen, knolbloemen en pioen. 
 
Het fungicide Malvin WG op basis van captan is nu uitgebreid naar  

- de onbedekte teelt van buxus,  
- vruchtbomen  
- struiken (boomkwekerijgewas):  
- moerbedden, 1ste, 2de en 3de jaar teelt van vruchtbomen.  

 
 

Bericht van Bayer: 
 

Bayer genoodzaakt om te stoppen met BIO 1020 én MET52 OD 
  
Sinds 2004 voert Bayer het biologische product BIO1020 op basis van de schimmel Metarhizium 
anisopliae stam F52 in haar portfolio. Het is inmiddels een gewaardeerd product voor de 
beheersing van enkele lastig te bestrijden bodemplagen in diverse gewassen. In 2015 is 
daarnaast de toelating gerealiseerd voor MET52 OD, de vloeibare formulering op basis van 
dezelfde schimmel. Van MET52 OD is tot op heden nog geen product uitgeleverd in Nederland.  
  
Het productieproces van de schimmel Metarhizium anisopliae stam F52 en de formulering ervan 
is uiterst complex. Dit heeft ertoe geleid dat Novozymes, de producent van deze producten, niet 
altijd in staat is geweest om aan de vraag naar deze producten te kunnen voldoen. Dit is ook de 
reden dat Bayer als distributeur voor o.a. Nederland niet te allen tijde de continuiteit kon bieden 
voor BIO1020 die u van ons mag verwachten en MET52 OD zelfs helemaal nooit uitgeleverd is 
geweest.  
  
Ondanks diverse investeringen om het productieproces te optimaliseren is dit onvoldoende 
succesvol gebleken. Dit heeft de producent Novozymes ertoe doen besluiten om per direct met 
de productie van BIO1020 én MET52 OD te stoppen. Dit betekent concreet dat wij u helaas niet 
meer kunnen voorzien van (nieuwe) leveringen van BIO 1020 en MET52 OD.  
  
Bayer heeft tevens zelf diverse mogelijkheden onderzocht om de toekomst van BIO1020 en 
MET52 OD veilig te stellen, maar dit heeft onverhoopt niet tot succes geleid. Wij betreuren het 
feit dat een zéér gewaardeerd biologisch product niet langer beschikbaar kan worden gesteld aan 
de Nederlandse land- en tuinbouw en welke een blijvende rol had kunnen spelen in de verdere 
verduurzaming van de gewasbescherming.  
  
Verder is van belang om te weten dat: 
  

• De einddatum voor beide producten op de Ctgb website momenteel nog steeds staat op 
30-4-2020. Deze termijn wordt door het Ctgb verlengd tot 30-4-2022.  

• De FiBL registratie zal met een jaar worden verlengd waardoor het ook in 2021 mogelijk 
blijft om BIO 1020 in de biologische teelt op te blijven gebruiken. 

 
Namens Bayer, 
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