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Wettelijk Gebruiksvoorschrift (professioneel) 

Het middel is uitsluitend toegelaten als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling voor het professionele gebruik in de 

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

 

 

Toepassingsvoorwaarden: 

* 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. 

** Dosering is afhankelijk van de plaagdruk 
1 Spintmijt (Tetranychus urticae) 
2 Kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) 

 

 

Het gebruik in de teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare en niet-eetbare schil, snijbloemen, snijgroen en trekheesters is beoordeeld 

conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en 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. 

 

Toepassingsgebied Werkzaamheid 

getoetst op 

Dosering* middel per 

toepassing  

Maximale dosering  

middel per toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus 

Minimum interval tussen 

toepassingen in dagen 

Tomaat  

(bedekte teelt) 

Mijten1   0,4%-0,8% (400-800 ml 

middel per 100 liter 

water)** 

8 L/ha 5  7 

 Wittevlieg2 6  

Paprika  

(bedekte teelt) 

Mijten1   0,4%-0,8% (400-800 ml 

middel per 100 liter 

water)** 

8 L/ha 5  7 

Wittevlieg2 6  



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

** Dosering is afhankelijk van de plaagdruk 
1 Spintmijt (Tetranychus urticae) 
2 Kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) 
3 Tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) 
4 Tabakstrips (Thrips tabaci) 
5 Californisch trips (Frankliniella occidentalis) 
6 Wolluis (Phenacoccus avenae) 
7 Platte dopluis (Coccus hesperidum) 
8 Halve dopluis (Saissetia coffeae) 
9 Dopluis (Parthenolecanium corni) 

Toepassingsgebied Werkzaamheid 

aannemelijk tegen 

Dosering* middel per 

toepassing  

Maximale 

dosering  middel 

per toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 12 

maanden 

Minimum interval 

tussen toepassingen 

in dagen 

Vruchtgroenten van 

Cucurbitaceae eetbare 

schil 

(bedekte teelt) 

Wittevlieg2,3 0,36 %-0,8% (400-

800 ml middel per 

100 liter water)** 

7,2 L/ha 3 per teeltcyclus, 9 per 12 

maanden 

7 

Vruchtgroenten van 

Cucurbitaceae niet-

eetbare schil 

(bedekte teelt) 

Wittevlieg2,3 0,36%-0,8% (400-800 

ml middel per 100 

liter water)** 

7,2 L/ha 3 per teeltcyclus 7 

Snijbloemen 

(bedekte teelt) 

Mijten1, wittevlieg2,3,  

trips4,5, wolluis6, 

dopluis7,8,9, bladluis10,11 

0,4%-0,8% (400-800 

ml middel per 100 

liter water)** 

2 L/ha 5 per teeltcyclus, 35 per 

12 maanden 

7 

Snijgroen 

(bedekte teelt) 

Mijten1, wittevlieg2,3,  

trips4,5, wolluis6, 

dopluis7,8,9, bladluis10,11 

0,4%-0,8% (400-800 

ml middel per 100 

liter water)** 

2 L/ha 5 per teeltcyclus, 35 per 

12 maanden 

7 

Trekheesters 

(bedekte teelt) 

Mijten1, wittevlieg2,3,  

trips4,5, wolluis6, 

dopluis7,8,9, bladluis10,11 

0,4%-0,8% (400-800 

ml middel per 100 

liter water)** 

2 L/ha 5 per teeltcyclus, 35 per 

12 maanden 

7 



10 Gele rozenluis (Rhodobium porosum) 
11 Groene perzikbladluis (Myzus persicae) 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

In de teelt van tomaat en paprika het middel toepassen in 200-1000 liter water per ha. 

 

In de teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae het middel toepassen in 600-1000 liter water per ha. 

 

In de teelt van snijbloemen, snijgroen en trekheesters het middel toepassen in 100-300 liter water per ha. 

 

Tegen bevriezing beschermen.  

 

Continu roeren tijdens gebruik.  

 

Gebruik een anti-schuim middel (concentratie 0.001%, e.g. dimethylsiloxaan) om schuimvorming te voorkomen.  

 

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden en bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden 

en  bestuivers, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden en 

bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden. 

 

 


