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Rizolex vloeibaar, 11098 N 

 

20 augustus 2020 

 

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. 

 

Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassingsgebied Type toepassing Werkzaamheid 

getoetst op 

Dosering* middel 

per toepassing  

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus  

Maximaal aantal 

liter middel per ha 

per teeltcyclus  

Veiligheidstermijn 

in dagen  

Bloembol-en 

bloemknolgewassen 

(bedekte teelt) 

Potgrondbehandeling Bodemschimmels1 

Kwade grond2 

100 ml middel per 

m3 potgrond 

1 50 L/ha - 

Bloembol-en 

bloemknolgewassen 

(onbedekte teelt) 

Grondbehandeling Bodemschimmels1 2 ml per m² 1 20 L/ha - 

Snijbloemen (bedekte 

teelt) 

Grondbehandeling voor 

planten 

Bodemschimmels1 

 

3,2 ml middel per 

m² 

1 

 

32 L/ha 

 

 

Aangietbehandeling 

voor planten 

Potplanten  

(bedekte teelt) 

Potgrondbehandeling Bodemschimmels1 250 ml middel per 

10l water per m3 

potgrond 

1 - - 

 0,1% (100 ml 

middel per 100 L 

water) 

1 - - 

Aangietbehandeling 

* 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. 
1 Zwartrot, zwartpoten, bodemschimmels (Rhizoctonia solani/ Thanatephorus cucumeris) 
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2 Kwade grond (Rhizoctonia tuliparum). 

 

Het gebruik in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, vaste planten en bloemenzaadteelt is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld conform 

artikel 51 EG 1107/2009.  Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. 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 valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

 

Toepassings 

gebied 

Type  

toepassing 

Werkzaamheid 

aannemelijk tegen 

Dosering* 

middel per 

toepassing  

Maximaal 

aantal 

toepassingen 

per teeltcyclus  

Maximaal 

aantal liter 

middel per 

ha per 

teeltcyclus 

Veiligheidstermijn 

in dagen  

Bloemisterijgewassen 

(onbedekte teelt) 

Grondbehandeling Bodemschimmels1 2 ml per m² 1 20 L/ha - 

Vaste plantenteelt 

(onbedekte teelt) 

Grondbehandeling Bodemschimmels1 2 ml per m² 1 20 L/ha - 

Bloemenzaadteelt 

(onbedekte teelt) 

Grondbehandeling Bodemschimmels1 2 ml per m² 1 20 L/ha - 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.  
1Zwartrot, bodemschimmels (Rhizoctonia solani/ Thanatephorus cucumeris) 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

Om in het water levende organismen te beschermen is - in de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, vaste planten en 

bloemenzaadteelt - bespuiting op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een beddenfrees in 

combinatie met minimaal 90% drift reducerende spuitdoppen. 

 

Bij de grondbehandeling in de onbedekte teelten het middel volvelds spuiten en tenminste 10 cm diep inwerken met behulp van een frees. 

 

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding 

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is). 

 

Wanneer Rizolex vloeibaar wordt gebruikt in de voor bloemisterijgewassen benodigde dosering (3,2 ml middel per m2) dan kunnen, in verband met de kans op 

smaakafwijkingen, geen groentegewassen als tussen- of vervanggewas worden verbouwd. 
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Gevoeligheid gewassen 

Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltomstandigheden van in het wettelijk gebruiksvoorschrift genoemde gewassen is het onmogelijk de 

gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken. De toepasser van dit product zal, indien met een cultivar/variëteit in een 

groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring is opgedaan, zelf een proefbespuiting/toepassing op kleine schaal 

dienen uit te voeren onder de eigen teeltomstandigheden om verantwoordelijkheid voor de 

gewasveiligheid te kunnen nemen. 

 

Niet toepassen bij Anthurium en Poinsettia. 

Bij Begonia, Cyclamen en Fuchsia is kans op enige schade niet uitgesloten. 

 

 

 
 


