Bijlage 1
Lijst van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen
en EU-goedgekeurde basisstoffen
Noten:
A: goedgekeurd krachtens verordening 1107/2009 als werkzame stof
B: goedgekeurd krachtens verordening 1107/2009 als basisstof
C: toegelaten op grond van de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen

Vergunning

Omschrijving

Beschrijving

A

Citronella olie

Herbicide

A

Kaliumbicarbonaat

Fungicide

A

Koolzaad olie

Insecticide en acaricide

A

Koolzuurgas (carbondioxide)

Fumigatiemiddel. Ter bestrijding van insecten en mijten.

A

Knoflookextract

Afweermiddel, nematicide en insecticide

A

Kruidnagel olie

Fungicide

A

Maltodextrine

Insecticide

A

Groenemuntolie

Groeiregulator

A

Zwavel (sulphur)

Fungicide en acaricide

A

Zand of gesteentemeel (quartz sand)

Afstotend middel

A

Zeewier- en algenextracten (sea-

Groeiregulator voor planten

algae)
B

Chitosan hydrochloride

Elicitor, met een fungicide en antibacteriële werking via het stimuleren
van de natuurlijke afweermechanismen van de plant.
Ter bestrijding van schimmels en bacteriën op een brede reeks van
gewassen en als zaadontsmettingsmiddel.

B

Equisetum arvense L.

Fungicide

B

Sucrose

Elicitor, met een insecticide werking via het stimuleren van de
natuurlijke afweermechanismen van de plant.
Ter bestrijding van insecten in de teelt van onder meer appel en mais

C

Ammoniak

Ter bestrijding van schimmelinfecties in de teelt van champignons

C

Bier

Voor het bestrijden van slakken

C

Calciumchloride

Bestemd om bruinverkleuring van champignons te voorkomen.

C

Celkalk en ongebluste kalk

Schimmelbestrijdingsmiddel

C

Componenten van etherische oliën

Ter bestrijding van ziekten en plagen op planten en plantaardige

van plantaardige oorsprong, die

producten

Tevens bestemd om natrot in de witlofteelt te bestrijden

krachtens het Warenwetbesluit
aroma's mogen worden toegepast in
levensmiddelen,
C

Kaliumfosfaat

Schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van komkommer, sla en tomaat

C

Kalk en bijenwas

Wondafdekmiddel

C

Kalkstikstof

Bestemd voor het bestrijden van onkruiden en schimmels

C

Knoflook, soja- en ui-extracten,

Bestemd om planten te beschermen tegen insecten en schimmels

alsmede mengsels daarvan
C

Magere melk en producten daarvan

Bestemd om de verspreiding van virussen tussen planten te

C

Middelen uitsluitend samengesteld uit

Bestemd voor het bestrijden van insecten op fruit-, groente- en

kokos- en zonnebloemolie

siergewassen

C

Natriumbicarbonaat

Als schimmelbestrijdingsmiddel in bloemisterijgewassen en

C

Natriumchloride

voorkomen

groentengewassen onder glas
Onkruidbestrijdingsmiddel. Tevens bestemd voor het gebruik als
schimmelbestrijdingsmiddel in de champignonteelt;
C

Spiritus of zeep, met inbegrip van

Bestemd voor de bestrijding van insecten en mijten op planten

mengels van spiritus en zeep
C

Waterglas (natrium- of

Bestemd om ziekten en insecten op planten te bestrijden

kaliumsilicaat)
C

Zilvernitraat

Bestemd voor gebruik als groeiregulerend middel in de teelt van
komkommers en augurken en als zaadontsmettingsmiddel

