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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING
De toelating van het hieronder genoemde gewasbeschermingsmiddel wordt gewijzigd:
Force

2 GRONDSLAG
Artikel 31, 45 en 75 van Verordening (EG) 1107/2009.
Artikel 4 van Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Artikel 2, aanhef en onder c) en 11 van Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Beleidsregelbesluit ‘Van WGGA naar WG’ in de staatscourant van 4 januari 2016, jaargang
2016, nr. 129.

3 WIJZIGING VAN DE TOELATING
3.1 Vervanging WG/GA door WG
Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing (WG/GA) worden vervangen door het
Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG), dat komt te luiden als vastgesteld in bijlage I.
3.2 Aanduidingen en vermeldingen op het etiket
a. Behalve de onder 1 bedoelde, en de overige bij de Wet Milieubeheer en de regeling Nadere
regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorgeschreven
aanduidingen en vermeldingen moeten op het etiket voorkomen:
het Wettelijk Gebruiksvoorschrift
De letterlijke tekst van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opgenomen in Bijlage I
-

bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de w-codering als opgenomen onder
punt 3.4.

b. De toelatinghouder kan aanbevelingen vermelden op het etiket. Deze aanbevelingen maken
geen deel uit van het wettelijk gebruiksvoorschriften en mogen daarmee niet in strijd zijn.
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3.3 Respijttermijn
De respijttermijn voor bestaande voorraden bedraagt na inwerkingtreding van dit besluit:
- zes maanden voor verkoop en distributie;
- achttien maanden voor verwijdering, opslag en gebruik .
3.4 W-coderingen en aflever- en opgebruiktermijnen:





W-codering professioneel gebruik:
Vorige w-codering professioneel gebruik:
Aflevertermijn professioneel gebruik:
Opgebruiktermijn professioneel gebruik:

2
1
1-7-2018
1-7-2019

3.5 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Ede, 28 oktober 2016

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,
voor deze:
de secretaris,

dr. ir. L.P. van Duijn

Bezwaarmogelijkheid
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de
Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes
weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030,
6710 AA EDE. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een
bezwaarschrift opengesteld.

Aan:
Syngenta Crop Protection B.V.
Jacob Obrechtlaan 3 A
4611 AP BERGEN OP ZOOM
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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
BIJLAGE I WG van het middel
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een zaadbehandeling in de
volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde
toepassingsvoorwaarden
Toepassingsgebied

Werkzaamheid getoetst op

Dosering* middel per toepassing

bieten
Zaaizaden bestemd voor
exportdoeleinden

bietenkever1
afhankelijk van het land van bestemming

60 ml per 100.000 zaden
afhankelijk van het land van bestemming

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.
Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.
1

Atomaria linearis

Overige toepassingsvoorwaarden
Voor zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden geldt het volgende:
- Het middel mag uitsluitend op zaaizaden worden aangebracht door bedrijven, die in het bezit zijn van een risico-inventarisatie en evaluatie zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit en een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren.
- Te behandelen gewassen, toepassingen en doseringen zijn afhankelijk van het land van bestemming; de voorschriften van het
betreffende land dienen in acht te worden genomen.
Voor de toepassing op zaaizaad bestemd voor export is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd
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Uitzaai van behandeld zaad alleen is toegelaten met behulp van precisiezaai van gepilleerd zaad, waarbij het behandelde zaad direct met grond
bedekt wordt.
Om de vogels en zoogdieren te beschermen het product volledig in de bodem moet worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan
het voorend is ondergewerkt en gemorst product verwijderd wordt.
Resten van behandeld zaad nooit verspreiden of vervoederen aan dieren.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof tefluthrin. Tefluthrin behoort tot de pyrethroiden. De IRAC code is 3A. Bij dit product bestaat er kans op
resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te
volgen.
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