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Het CTGB zou de toelating van groene middelen eenvoudiger en

goedkoper moeten maken

door Bertus Buizer   –  26 augustus 2017  –  update 28 augustus 2017  –

Groene middelen verdienen korte, haalbare en betaalbare
(gratis) toelatingsprocedure

Supermarkten hebben nu grote voorraden schoonmaakazijn – vergelijkbaar met natuurazijn –
in de winkel. Veel mensen weten dat die goed werkt tegen onkruid op verhardingen. 

Het CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) zegt
hierover: “Azijn is als EU basisstof alleen toegestaan als zaadbehandelingsmiddel en
ontsmetting van snoeigereedschap: zie http://ctgb.nl/toelatingen/basisstoffen“.

En dat terwijl schoonmaakazijn (water en 5% – 7% azijnzuur) net als natuurazijn biologisch
afbreekbaar is. Het CTGB daarentegen laat wel giftige persistente
onkruidbestrijdingsmiddelen (herbicides) toe, gewoon omdat die een dure toelatingsprocedure
hebben doorlopen ( Kassa !).  

Wie zal voor azijnzuur tegen onkruid op verhardingen ooit zo’n dure toelatingsprocedure
aangaan?

Het CTGB zou zich wel eens milieuvriendelijker mogen opstellen. Ze zou kunnen beginnen de
toelating van groene middelen korter, gemakkelijker en goedkoper te maken. Of nog beter
gratis, zoals LTO Nederland laatst heeft voorgesteld.

http://www.sustainablefoodsupply.org/wp-content/uploads/2017/08/Foto-IMG_1563-Supermarkten-hebben-nu-grote-voorraad-natuurazijn-Veel-mensen-weten-dat-die-goed-werkt-tegen-onkruid-Credit-Bertus-Buizer-23-aug-2017-700x350.jpg
http://www.sustainablefoodsupply.org/tag/groenemiddelen/
http://www.buizeradvies.nl/
http://www.ctgb.nl/
http://ctgb.nl/toelatingen/basisstoffen
http://www.lto.nl/actueel/Nieuws/10885752/Verbod-op-huis-tuin-en-keukenmiddelen-dreigt-boeren-en-tuinders-mogen-straks-geen-bier-meer-inzetten-tegen-slakken
http://www.sustainablefoodsupply.org/het-ctgb-zou-de-toelating-van-groene-middelen-eenvoudiger-en-goedkoper-moeten-maken/


29-8-2017 Het CTGB zou de toelating van groene middelen eenvoudiger en goedkoper moeten maken | Sustainable Food Supply Foundation

http://www.sustainablefoodsupply.org/het-ctgb-zou-de-toelating-van-groene-middelen-eenvoudiger-en-goedkoper-moeten-maken/ 2/2

De toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen en biociden duurt volgens het
CTGB een jaar. Voor groene middelen is dat natuurlijk veel te lang. Verschillende land- en
tuinbouwsectoren en ook particulieren hebben grote behoefte aan een korte, haalbare en
betaalbare (gratis) toelatingsprocedure.

Ook de positieve ontwikkelingen in de verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw
vragen om maatwerk en lopen gevaar bij het huidige generalistische beleid van het CTGB. 

Lees ook:
 – Bierban voor de slak: tuinbouw in de gordijnen

 – Gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong verdienen haalbare en betaalbare
toelatingsprocedure

 – Einde van groene bestrijdingsmiddelen – Interview met Bertus Buizer in het VARA-
programma Vroege Vogels

 – Pleidooi voor behoud van bier, melk en zand als bestrijdingsmiddel
 – Bezwaarschrift tegen intrekken RUB-toelatingen

 

Header foto: Schoonmaakazijn in de Nederlandse supermarkt (foto: augustus 2017)
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