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www.fytostat.nl

Deze documentatie is bedoeld om u nadere informatie te geven over de gegevens die
op de Fytostat site zijn opgenomen.

Disclaimer
Voor actuele informatie over de toelating en toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden verwijzen wij u naar het College voor de
Toelating van Bestrijdingsmiddelen (www.ctgb.nl).
De informatie opgenomen op deze website wordt periodiek geactualiseerd. Hierbij
wordt gestreefd naar het zo spoedig mogelijk verwerken van mutaties. De datum van
laatste mutatie vindt u terug in de bovenbalk van elk scherm evenals de verwachte
datum voor de volgende update. De gegevens en de mutaties voor deze site worden
aangeleverd door de bij Fytostat aangesloten deelnemers en bedrijven. Hoewel
Fytostat daarop de nodige controles uitvoert en daarbij de uiterste zorgvuldigheid in
acht neemt, kan Fytostat inhoudelijk voor de juistheid van de gegevens geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden.

Ga zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen !
Lees voor het gebruik altijd het etiket !

Inleiding
De Fytostat site is het medium voor de verspreiding van informatie uit de Fytostat
database. Daarnaast kunt u via Fytostat.nl de etiketteksten en veiligheidsbladen
(MSDS) van de in de database opgenomen artikelen raadplegen en ook downloaden.
De etiketteksten en veiligheidsbladen hebben het PDF-formaat.
Dit formaat (Portable Definition Format) is uit te lezen en te printen met behulp Adobe
Acrobat Reader. Dit programma kunt u (gratis) downloaden van de Adobe site:
http://www.adobe.com/downloads/
Diegenen die de gegevens over willen nemen in eigen bestanden (verkoopsystemen),
vinden op de downloadpagina diverse bestanden met gegevens (database, ASCII).
Voor nadere uitleg over het formaat van deze bestanden kunt u informatie opvragen
bij Fytostat. (E-mail adres: fytostat@brabers.nl).
De gegevens op de site en in de downloadbestanden worden maandelijks ververst.
Voor de downloadbestanden wordt daarbij een versienummer gehanteerd dat
maandelijks met 1 toeneemt.
In de header van elke pagina vindt u de datum van de laatste upload en de
datum waarop de volgende upload plaats zal vinden.

Zoekopties voor “Zoek artikelen”
(klik de gewenste radiobutton aan)

Artikelnaam (vrije tekst):

Productnaam:

Leverancier:
Toelatingsnummer:
EAN code:

Werkzame stof:

Uiterste verkoopdatum
van voorlaatste
W-nummers binnen
3 maanden:

Toelatingsexpiratie:
binnen 1 jaar

Opgebruikregeling
vervalt binnen 1 jaar

Intypen van beginletter(s) levert een lijst van alle artikelen
die met deze letter(s) beginnen. (Voorbeeld A geeft alle
artikelen met een A)
Hier kunt u een keuze maken uit de lijst van alle producten.
Intypen van (alleen) de eerste letter verplaatst u in de lijst
naar de plaats waar de producten met deze letter beginnen.
Geeft als resultaat alle artikelen van de uit de lijst gekozen
leverancier.
Hier kunt u het toelatingsnummer intypen
Hier kunt u het EAN-nummer intypen.
(Op dit moment zijn nog niet alle artikelen voorzien van
EAN.)
Keuze uit de lijst levert als resultaat alle artikelen waarin
deze werkzame stof voorkomt. Er komen ook werkzame
stoffen voor in de lijst van producten die niet (meer) op de
markt zijn. Hierbij krijgt u dus geen resultaat.

Geeft alle artikelen waarvan de uiterste verkoopdatum van
het vorige W-nummer binnen drie maanden na nu ligt.
(W-nummers geven de versie van de etikettekst aan.
Na een wijziging krijgt de etikettekst een hoger W-nummer.
Artikelen voorzien van etiketten met het voorlaatste
nummer mogen slechts tot een nader te bepalen datum
worden gebruikt)
Geeft alle artikelen waarvan de toelatingsexpiratie binnen
een jaar van nu ligt en waarvoor geen verlenging van de
toelating voorzien is.
Geeft alle artikelen, waarvoor een opgebruikregeling is
vastgesteld na vervallen van de toelating en waarvan het
einde van de opgebruikregeling binnen nu en een jaar ligt.

Aanklikken van de Zoekknop geeft het resultaat van de zoekactie (maximaal 20 per
pagina). Aanklikken van de artikelnaam geeft u de gewenste informatie. Door
aanklikken van het Adobelogo onder Veiligheidsblad of Etiket opent u de betreffende
PDF-file. Indien geen logo getoond wordt is het veiligheidsblad of etikettekst niet
beschikbaar.
De PDF-files zijn opgeslagen onder het toelatingsnummer (Vnnnn of Ennnn). Indien u
een tekst download wordt dit nummer aangevuld met de naam van het product.

Beschrijving van alle informatievelden

Algemene informatie
Artikelnaam
Leverancier
Inhoud
EAN
UDH datum

(Merk)naam van het artikel.
Naam van de leverancier die het artikel op de
Nederlandse markt brengt.
Inhoud van de primaire verpakking (liter of kg).
EAN-13 code van het artikel.
Datum van uit de handel nemen van het artikel
(artikelen blijven tot 12 maanden na deze datum in het
systeem, tenzij de toelating of opgebruikdatum is
verstreken).

Gegevens over toelating
Toelatingsnummer

Huidige W-nummer
Etiket vorige W-nummer
Toelatingsexpiratie

Verlenging toelating?
Uiterste opgebruikdatum
(opgebruikregeling)

Nummer van de toelating + N.
Aan enkele producten zonder toelating is door Fytostat
een nummer toegekend (herkenbaar aan F i.p.v. N).
Soms komt het voor dat de gegevens van een toelating
wijzigen zonder dat het nummer wijzigt, of dat onder één
toelatingsnummer zowel de gegevens voor professioneel
gebruik als een kleinverpakking opgenomen moet
worden. Dan wordt gebruik gemaakt van eenzelfde
toelatingsnummer met verschillende letters: de letter T
(tijdelijk) of de letter K (kleinverpakking) i.p.v. N. Het
numerieke deel is dan dus gelijk aan dat van de
oorspronkelijke toelating.
Wijzigingsnummer van de toelating zoals die op dat
moment door CTGB voorgeschreven wordt.
Datum tot wanneer artikelen met een vorig W-nummer
nog gebruikt mogen worden.
De expiratiedatum van de toelating.
Voor producten met een bijzondere regeling is 9-9-9999
ingevuld.
Indien Ja is toelatingsverlenging aangevraagd/voorzien.
De uiterste datum waarop dit product door de
eindverbruiker gebruikt mag worden (opgebruikregeling).

Primaire verpakking (kleinste handelsvorm)
Bruto gewicht
StORL-status
Gewicht lege verpaking
(Hoofd)materiaal
Primaire verpakking UN-gekeurd?
ADR etiket aanwezig?
Un-nummer op verpakking?

Het brutogewicht van de primaire verpakking in kg
(inhoud + verpakking).
De code die aangeeft wat de StORL-status van de
(primaire) verpakking is.
In grammen.
Materiaal van de verpakking.
Ja = gekeurd, Nee = niet gekeurd.
ADR etiket op primaire verpakking Ja/nee.
UN-nummer op primaire verpakking Ja/Nee.

Secundaire verpakking (omverpakking)
(Indien een artikel naast een primaire een of meerdere omverpakkingen – secundair of tertiair
kent worden ook deze getoond. De verpakking die uitgangspunt was van uw zoekactie heeft
een lichtere achtergrond.)
Bruto gewicht
Aantal primaire verpakkingen
In secundaire verpakking
Gewicht lege verpakking
(Hoofd)materiaal
Secundaire verpakking
UN-gekeurd?
ADR etiket aanwezig?
UN-nummer op verpakking?

Berekend uit verpakkingen en inhoud in kg.
Aantal.
Gewicht van lege omverpakking in grammen.
Materiaal van omverpakking.
Ja = gekeurd, Nee = niet gekeurd.
ADR etiket op secundaire verpakking Ja/nee.
UN-nummer op secundaire verpakking Ja/Nee.

Tertiaire verpakking
Bruto gewicht
Aantal secundaire verpakkingen
In tertiaire verpakking
Gewicht lege verpakking
(Hoofd)materiaal

Berekend uit verpakkingen en inhoud in kg.
Aantal.
Gewicht van lege tertiaire verpakking in grammen.
Materiaal van de tertiaire verpakking.

Eigenschappen
Bestrijdingsmiddelengroep

Werkzame stof(fen)
concentratie(s)
Formulering (ECPA)
Soortelijk gewicht

Tweeletterige code en omschrijving van de
bestrijdingsmiddelengroep waarin dit product valt,
zoals afgeleid uit de Gewasbeschermingsgids (Rode
Gids) van de Plantenziektenkundige Dienst.
De werkzame stof(fen) van dit product met hun.
concentratie(s) en de eenheid (gram/liter of %).
De formulering volgens ECPA (code + omschrijving).
Het soortelijk gewicht van dit product. Bij vaste
formulering is dit standaard 1,000.

Opslag en vervoer
BRZO opslagcategorieën

Hoofd en nevencategorie.

Min. opslag(temp.)
Max. opslag(temp.)
Opslagcategorie

Minimale opslagtemperatuur van het artikel.
Maximale opslagtemperatuur van het artikel.
Code (+ omschrijving) van een door Fytostat n.a.v. de
richtlijnen CPR 15/3 opgestelde indeling (zie bijlage 1).
Indien voorzien van een ‘vinkje’ geldt voor deze
verpakking een vervoersvoorschrift.
Indien geen vinkje, dan is dit artikel gelet op de geringe
verpakkingsgrootte van ADR/VLG voorschriften
vrijgesteld.
De gevarenklasse VLG of ADR waarin dit product is
ingedeeld (of n.v.t.)
Het nummer van het gevaarsetiket van VLG/ADR (of
n.v.t.)
Het nummer van de EVO-gevarenkaart.
Het toegekende UN-nummer (indien het product valt in
een gevarenklasse transport).
De omrekenfactor t.b.v. randnummer 10.011
De omschrijving (ADR) zoals die op de vrachtbrief moet
staan. Hierin is ook de tunnelcode opgenomen (aan het
eind van de tekst).

Vervoersvoorschrift?

Gevarenklasse transport
Gevaarsetiket ADR
EVO kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor
Tekst vrachtbrief

Veiligheid
Gevaarsymbolen etiket

Code (en betekenis) van het gevaarsymbool dat op het
etiket vermeld moet worden volgens het toelatingsbesluit.

R-zin(nen)

Nummer(s) en omschrijving van de van toepassing zijnde
R-zinnen.
Nummer(s) en omschrijving van de van toepassing zijnde
S-zinnen.
Bij sommige zinnen wordt er door de fabrikant nog een
nadere invulling aangegeven. Deze is in de betreffende
zin verwerkt.
Nummer(s) en omschrijving van de van toepassing zijnde
O-zinnen.
Dit zijn door de overheid voorgeschreven zinnen die niet
vallen onder de standaard R- of S-zinnen.

S-zin(nen)

O-zin(nen)

Bijlage 1

Opslagcategorie ten behoeve van CPR 15-2

1A
1B
1Z
2A
2B
2X
2Z
3A
3Z

VLOEIBAAR, (zeer)licht ontvlambaar
VLOEIBAAR, ontvlambaar
VLOEIBAAR, overige
VAST, bestrijdingsmiddelen die in aanraking
met water brandbare gassen ontwikkelen
VAST, voor zelfontbranding vatbare
bestrijdingsmiddelen (niet zijnde 2X)
VAST, maneb,zineb,mancozeb of
formuleringen daarvan
VAST, overige
SPUITBUS met brandbare inhoud
SPUITBUS, overige

