
 

Overzicht KUG-toelatingen (oktober 2020) 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van toepassingen die zijn toegelaten middels een KUG-
toelating of derdenuitbreiding. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en 
fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te 
voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in 
deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
 

Producten met een 
KUG-toelating: Toegelaten in de teelten/gewassen: 

Bonalan Afrikaantjes (groenbemester),Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt), 
Bladkoolachtigen (onbedekte teelt), Koolrabi (onbedekte teelt), Liatris 
(onbedekte teelt), Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. 
aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en 
fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt) 

BotaniGard WP peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, vijg, kiwi, steenvruchten, 
kleinfruit m.u.v. bedekte teelt van aardbei, sla, andijvie, spinazie-achtigen, 
overige bladgroenten, kiemgroenten, baby leaves, boon met peul, 
vruchtgroenten van Cucurbitaceae – eetbare schil, vruchtgroenten van 
Cucurbitaceae – niet-eetbare schil, sluitkoolachtigen, bloemkoolachtigen, 
bladkoolachtigen, stengelkool, uien m.u.v. zaaiui, sjalotten, bosuien, knoflook, 
stengelgroenten, prei, kruidenteelt vers of gedroogd, paddenstoelenteelt, 
bloembollen en –knollen m.u.v. tulp en lelie, bol- en knolbloemen, pioenrozen, 
hyacint, gladiool, bloemisterijgewassen, laanbomen, klimplanten, rozen, 
coniferen, sierheesters, heidesoorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en 
–struiken, vaste plantenteelt, veredeling en bloemenzaadteelt, 
groentezaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende 
zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen, witlof 
(pennenteelt), cichorei, boekweit, hop, meekrap en olifantsgras 

Certis Chloor IPC 
40% vloeibaar ijsbergsla, spinazie, rucola, knolselderij, schorseneer, bosui, prei en tagetes 

CoStar WG aardbei, courgette, komkommer, vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-
eetbare schil. aubergine, radijs, bleekselderij, prei en kruiden vers of gedroogd 

Crown MH sjalotten en knoflook 

Fungaflash bedekte teelt van potplanten, snijbloemen, boomkwekerijgewassen, vaste 
plantenteelt, bloemenzaadteelt en veredelingsteelt en zaadteelt 

Gazelle koolzaad, aardbei vermeerdering, koolrabi (onbedekte teelt), asperge (bedekte 
en onbedekte teelt), spruitkool (onbedekte teelt). 

Karma aardbei, bessen, braam- en framboosachtigen, wijndruif en rozen, voederbiet, 
wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, kanariezaad, zomerrogge, haver, 
oliehoudende zaden, vezelgewassen, witlof (pennenteelt), cichorei, hop, 
steenvruchten (onbedekte teelt), sla (lactuca spp.), andijvie, spinazie-achtigen, 
boon met peul, boon zonder peul, erwt met peul, erwt zonder peul, 
vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (onbedekte teelt), 
vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet eetbare schil, vruchtgroenten van 



 
Solanaceae (onbedekte teelt), sluitkool, spruitkool, bloemkool, broccoli, 
bladkoolactigen, stengelkool, wortel- en knolgewassen m.u.v. winterwortel 
(onbedekte teelt), wortel- en knolgewassen (bedekte teelt), kruidenteelt vers of 
gedroogd, bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), Gerbera (bedekte teelt), 
laanbomen, rozen, sierheesters, bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt), 
vaste plantenteelt (onbedekte teelt), bloemenzaadteelt, veredelingsteelt en 
basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en 
sierteeltgewassen 

NEMguard DE peulvruchten, witlof (pennenteelt), cichorei, graszoden, aardbei, houtig 
kleinfruit, peulgroenten, koolgewassen, wortel- en knolgewassen (m.u.v. 
wortelen), ui-achtigen, stengelgroenten, kruiden vers of gedroogd, bolbloemen 
en knolbloemen, dahlia (bloembollen en knolbloemen), gladiool (bloembollen 
en knolbloemen), lelie (bloembollen en knolbloemen), bloemisterijgewassen, 
boomkwekerijgewassen, vaste planten, en veredeling en zaadteelt 

Nissodium druiven en vruchtbomen van appel en peer 

Nissorun vloeibaar veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt en onbedekte teelt van 
akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, granen en graszaadteelt, hop 
en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen) 

Quickdown onbedekte teelt van steenvruchten, aardbei, bessen, druiven, braam- en 
framboos-achtigen, noten, vijg, kiwi, asperges, bloemisterijgewassen, vaste 
plantenteelt en veredelingsteelt en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en 
zaadteelt van fruitgewassen, kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende 
zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, 
cichorei, boekweit en meekrap 

Rocket EC komkommer, gerbera, begonia, kalanchöe en saintpaulia 

Scelta bedekte veredeling en zaadteelt en de onbedekte veredeling en 
bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, 
peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, 
groenbemestersgewassen, voedergewassen, witlof, cichorei, boekweit, hop, 
meekrap en olifantsgras 

Setanta flo onbedekte teelt van witlof (pennenteelt), cichorei, pitvruchten (m.u.v. appel en 
peer), steenvruchten, bessen, druif, braam- en framboosachtigen, 
schorseneer, rabarber en valeriaan 

Takumi aardbei, de bedekte teelt van courgette, de onbedekte teelt van 
bloemisterijgewassen, de bedekte teelt van begonia, kalanchoë, poinsettia en 
saintpaulia, de bedekte potplantenteelt van anthurium, chrysant en gerbera, de 
bedekte grondgebonden en niet-grondgebonden teelt van snijbloemen, de 
bedekte teelt van boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en 
bloemenzaadteelt, de bedekte veredeling en zaadteelt en de onbedekte 
veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, maïs, 
granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, 
kruiden en sierteeltgewassen 

Winner kleinfruit, curcubitaceae met eetbare schil, aubergine, asperges en verdedeling 
en zaadteelt (bedekte teelt) 

* gebruik in deze teelten/gewassen is toegelaten middels derdenuitbreiding 
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