
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 2 maart 2012 tot vereenvoudigde uitbreiding van de toelating van 
het middel Thiram Granuflo, toelatingnummer 10172 N 
 
 
 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in: 

a. de bedekte teelt van aardbeien, waarbij geldt dat het middel in een maximale dosering 

van 3 kg/ha wordt verspoten en met automatische spuitapparatuur.  

b. de bedekte teelt van sla (met uitzondering van veldsla) en andijvie, waarbij geldt dat het 

middel wordt verspoten maximaal 1 maal per teeltseizoen en met automatische 

spuitapparatuur. 

c. de bedekte teelt van komkommers, paprika’s en tomaten mits toegepast onder de vorm 

van een dikke suspensie (200 g/l) rechtstreeks op de aangetaste plekken. 

d. de bedekte teelt van radijs, waarbij geldt dat het middel wordt verspoten maximaal 1 

maal per teeltseizoen en met automatische spuitapparatuur. 

e. de teelt van asperges mits toegepast door dompelen van de klauwen.   

f. de bedekte teelt van bloemisterijgewassen en vaste planten.  

g. De onbedekte teelt van pioenen toegepast door dompelen. 

 

Het is niet toegestaan dit middel toe te passen door middel van een met de hand getrokken of 

geduwde spuitboom (spuitfiets). 

 

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in 

grondwaterbeschermingsgebieden. 

 

Dit middel is schadelijk voor natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling. 
 

Veiligheidstermijnen: 

De wachttijd tussen de laatste toepassing en oogsten van het gewas bedraagt:  

7 dagen voor aardbeien. 

Sla niet meer behandelen na BBCH 19 (9 of meer echte bladeren ontvouwen). 

Radijs niet meer behandelen na BBCH 11 (eerste echte blad aanwezig). 

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 

 

 

 
B. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
 
Het gebruik in de teelt van radijs is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze 
“derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor 
deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom 
aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van 
dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
 

Bedekte teelt van aardbeien, tegen Botrytis 

Vanaf het moment waarop de bloemstengels zich strekken wekelijks een bespuiting uitvoeren.  



Dosering: 0,2 – 0,25% (200 - 250 gram middel per 100 liter water), maximaal 3 toepassingen. 

 

Bedekte teelt van sla (met uitzondering van veldsla) en andijvie, tegen Botrytis. 

Bij optreden van aantasting, vanaf het moment dat de planten aan de groei zijn tot uiterlijk het 

moment  waarop het gewas begint te sluiten eenmalig een behandeling uitvoeren.  

Dosering: 4 kg middel per ha. 

  Deze behandeling kan worden gecombineerd met de gebruikelijke bestrijding tegen 

“smet”. 

 

Bedekte teelt van komkommers, tomaten en paprika’s, tegen Botrytis. 

Dosering: Zieke plekken op stengel en poot insmeren met een papje van 200 gram middel per  

     1 liter water.  

 

Bedekte teelt van radijs, tegen Botrytis. 

Eenmalig een behandeling uitvoeren na het zaaien tot het eerste echte blad aanwezig is.  

Dosering:  5 kg middel per ha. 

 

Asperges, tegen bodemschimmels (o.a. Fusarium-voetziekte) 

Onmiddellijk voor het planten de klauwen dompelen in een oplossing van 200 gram middel in 100 

liter water en daarna in natte toestand uitplanten. 

 

Bedekte teelt van vaste planten en bloemisterijgewassen, tegen Botrytis. 

Bij het optreden van aantasting een bespuiting uitvoeren en deze zonodig 1x herhalen. Maximaal 

1000 liter water (2,5 kg middel) per ha toepassen. 

Dosering: 0,25% (250 gram middel per 100 liter water). 

 

Onbedekte teelt van pioenen: 

Het plantgoed dompelen in een oplossing van 100-150 gram middel per 100 liter water. 

Na opkomst een bespuiting uitvoeren met een daartoe toegelaten middel en deze zonodig één of 

meerdere malen herhalen. 
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