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5 maart 2021 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens 

Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.  

 

Toepassingsgebied  Type toepassing  Werkzaamheid  

getoetst op  

Dosering* middel 

per toepassing  

Maximaal 

aantal 

toepassinge 

n per 12 

maanden  

Minimum  

interval tussen 

toepassingen in 

dagen  

Veiligheidstermijn 

in dagen  

Sla m.u.v. veldsla 

(bedekte teelt)  

Gewasbehandeling  Valse meeldauw1  1,5 L/ha  10  (2 per 

teeltcyclus)  

10  14  

Sla m.u.v. veldsla 

(onbedekte teelt)  

Gewasbehandeling  Valse meeldauw1  1,5 L/ha  6  (2 per 

teeltcyclus)  

10  7  

Aubergine,  paprika  

en tomaat  

(bedekte teelt)  

Druppelbehandeling  Voetrot/wortelrot2  1-2 L/ha  4  7  3  

Courgettes incl.  

patisson  

(bedekte teelt ) 

Druppelbehandeling  Voetrot/wortelrot2  1-2 L/ha  4  7  3  

Komkommers   

(bedekte teelt)  

Druppelbehandeling  Voetrot/wortelrot2  1-2 L/ha  4  7  3  

Meloen  

(bedekte teelt)  

Druppelbehandeling  Voetrot/wortelrot2  1-2 L/ha  4  7  3  



Bolbloemen  

(bedekte teelt)  

Dompelbehandeling**  Zachtrot/wortelrot2, 
3  

0,3% (300 ml 

middel per 100 L 

water)  

1  -  

 

-  

  

Bloemisterijgewassen  

(bedekte teelt)  

  

Potgrond  behandeling  Voetrot/wortelrot  
2,3  

300 ml middel in 10 

L water per m3  

potgrond  

1  -  

Grondbehandeling na 

zaaien, stekken, 

verspenen of oppotten  

Voetrot/wortelrot  
2,3  

5-10 ml middel in 3-

6 L water per m2  

2  14  -  

Aangietbehandeling in 

pot 

Voetrot/wortelrot  
2,3  

0,15% (150 ml 

middel per 100 L 

water); 100 ml per 

pot met diameter 

van 10-11 cm  

1  -  -  

Druppelbehandeling 

(grond of substraat)  

Voetrot/wortelrot  
2,3  

1-2 L middel per 

ha (20.000 

planten)  

2  7  -  

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden 

afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.  

** 20-30 minuten dompelen  
1 Valse meeldauw (Bremia lactucae)   
2 Voetrot, wortelrot (Pythium spp.)  

3 Voetrot, wortelrot (Phytophthora spp.)  

  

Het gebruik in de teelt van aardbei (opkweek en vermeerderingsteelt) en de bedekte teelt van bolbloemen en knolbloemen is beoordeeld conform 

artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een 

proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en 

verantwoordelijkheid van de gebruiker.  



Toepassingsgebied  Type toepassing  Werkzaamheid 

aannemelijk tegen  

Dosering* middel 

per toepassing  

Maximaal 

aantal 

toepassingen 

per teeltcyclus 

of per 12 

maanden 

Minimum  

interval tussen 

toepassingen 

in dagen  

Veiligheids 

termijn in 

dagen  

Aardbei, opkweek en 

vermeerderingsteelt (bedekte 

teelt) 

Dompelbehandeling Wortelrot2,3, 

Stengelbasisrot4, 

Roodwortelrot5 

0,3% (300 ml middel 

per 100 L water) 

1 per 12 

maanden 

- - 

Aangietbehandeling 0,15% (150 ml 

middel per 100 L 

water); 4,425 L 

middel per ha 

1 per 12 

maanden 

- - 

Druppelbehandeling 2 L/ha 4 per 12 

maanden 

7 - 

Gewasbehandeling 1,5 L/ha 10 per 12 

maanden 

10 - 

Aardbei, opkweek en 

vermeerderingsteelt 

(onbedekte teelt) 

Druppelbehandeling of 

aangietbehandeling 

Wortelrot2,3, 

Stengelbasisrot4, 

Roodwortelrot5 

1,5 L/ha 1 per 

teeltcyclus 

- - 

Gewasbehandeling  1,5 L/ha 6 per 12 

maanden 

10 - 

Bolbloemen en knolbloemen 

(bedekte teelt)  

Toevoegen aan 

proceswater  

Voetrot/wortelrot2,3  0,035% (35 ml/100L 

water) 

1 per 12 

maanden 

- - 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden 

afgeweken.   
2 Wortelrot (Pythium spp.) 
3 Wortelrot (Phytophthora spp.) 
4 Stengelbasisrot (Phytophthora cactorum) 



 

5 Roodwortelrot (Phytophthora fragariae) 

 

Overige toepassingsvoorwaarden  

In de teelt van sla het middel toepassen in 400-1500 L water/ha.  

In de teelt van paprika, tomaat, aubergine, komkommer, courgette, pattison, meloen, het middel toepassen in 500-1500 L water/ha.  

 

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/of knollen.  


