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Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden 

(volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden  

 

Toepassingsgebied Te bestrijden 

organisme 

Dosering (middel) 

per toepassing  

Maximale 

dosering  

(middel) per 

toepassing  

Maximaal 

aantal 

toepassingen  

Maximaal 

aantal liter 

middel per ha  

Minimum 

interval tussen 

toepassingen in 

dagen 

Veiligheidstermijn in 

dagen  

Bieten Bladvlekkenziekte1, 

Ramularia2  

0,4 L/ha 0,4 L/ha 2 per 

teeltcyclus 

0,8 L/ha per 

teeltcyclus 

21 28 

Winterkoolzaad Wortelhals- en 

stengelaantasting3 

 

0,25 L/ha 

 

0,25 L/ha 

 2 keer in het 

najaar 

0,5 L/ha in 

het najaar 

14 

 

- 

0,5 L/ha 0,5 L/ha - 

0,5 L/ha 

 

0,5 L/ha 1 keer in het 

voorjaar 

0,5 L/ha in 

het voorjaar 

180 na de 

najaarstoepassi

ng 

- 

Zomerkoolzaad Wortelhals- en 

stengelaantasting3 

 

0,5 L/ha 

 

0,5 L/ha 1 per 

teeltcyclus 

0,5 L/ha per 

teeltcyclus 

- - 

Appel Schurft4 0,015% (15 mL per 

100 liter water) 

0,225 L/ha 3 per 12 

maanden 

0,675 L/ha 

per 12 

maanden 

10 28 

Peer Schurft5 0,015% (15 mL per 

100 liter water) 

0,225 L/ha 3 per 12 

maanden 

0,675 L/ha 

per 12 

maanden 

10 28 

Wortelen 

(onbedekte teelt) 

Loofverbruining6 0,5 L/ha 0,5 L/ha 3 per 

teeltcyclus 

1,5 L/ha per 

teeltcyclus 

14 14 
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Toepassingsgebied Te bestrijden 

organisme 

Dosering (middel) 

per toepassing  

Maximale 

dosering  

(middel) per 

toepassing  

Maximaal 

aantal 

toepassingen  

Maximaal 

aantal liter 

middel per ha  

Minimum 

interval tussen 

toepassingen in 

dagen 

Veiligheidstermijn in 

dagen  

Asperge 

(onbedekte teelt) 

Stengelsterfte7, 

Grauwe schimmel8 

0,5 L/ha 0,5 L/ha 3 per 

teeltcyclus 

1,5 L/ha per 

teeltcyclus 

14 - 

1 Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola) 
2 Ramularia (Ramularia beticola) 
3 Wortelhals- en stengelaantasting (Leptosphaeria maculans (Phoma lingam)) 
4 Schurft (Venturia inaequalis)  
5 Schurft (Venturia pirina) 
6 Loofverbruining (Alternaria dauci) 
7 Stengelsterfte (Stemphylium spp.)  
8 Grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana/Botrytis cinerea) 

 

 

Het gebruik in de teelt van lijnzaad, vezelvlas, bladkoolachtigen, pastinaak, rode biet, knolselderij, bleekselderij, bladselderij en peterselie 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 deze toepassingsgebieden, komt voor 

risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.  

  

Toepassingsgebied Te bestrijden organisme Dosering (middel) per 

toepassing  

Maximale 

dosering  

(middel) per 

toepassing  

Maximaal aantal 

toepassingen  

Minimum 

interval tussen 

toepassingen 

in dagen 

Veiligheidstermijn in dagen  

Lijnzaad Echte meeldauw9 0,4 L/ha 0,4 L/ha 1 per teeltcyclus - - 

Vezelvlas Echte meeldauw9 0,4 L/ha 0,4 L/ha 1 per teeltcyclus - - 

Bladkoolachtigen 

(onbedekte teelt) 

Ringvlekkenziekte10, 

Bladvlekkenziekte11 

0,5 L/ha 0,5 L/ha 3 per 12 

maanden 

14 21 
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Toepassingsgebied Te bestrijden organisme Dosering (middel) per 

toepassing  

Maximale 

dosering  

(middel) per 

toepassing  

Maximaal aantal 

toepassingen  

Minimum 

interval tussen 

toepassingen 

in dagen 

Veiligheidstermijn in dagen  

Chinese kool 

(bedekte teelt) 

Ringvlekkenziekte10, 

Bladvlekkenziekte11 

0,5 L/ha 0,5 L/ha 3 per teeltcyclus, 

15 per 12 

maanden 

14 14 

Pastinaak (onbedekte 

teelt) 

Loofverbruining6 0,5 L/ha 0,5 L/ha 3 per teeltcyclus 14 14 

Rode biet  Bladvlekkenziekte1, 

Ramularia2, Roest13, 

Meeldauw14 

0,4 L/ha 0,4 L/ha 2 per teeltcyclus 28 21 

Knolselderij  Bladvlekkenziekte12 0,4 L/ha 0,4 L/ha 3 per teeltcyclus 14 21 

Bleekselderij 

(onbedekte teelt) 

Bladvlekkenziekte12 0,4 L/ha 0,4 L/ha 2 per teeltcyclus 14 21 

Peterselie Bladvlekkenziekte12 0,4 L/ha 0,4 L/ha 2 per 12 

maanden 

14 14 

Bladselderij  Bladvlekkenziekte12 0,4 L/ha 0,4 L/ha 2 per 12 

maanden 

14 14 

1 Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola) 
2 Ramularia (Ramularia beticola) 
6 Loofverbruining (Alternaria dauci) 
9 Echte meeldauw (Oidium lini) 
10 Ringvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola)  
11 Bladvlekkenziekte (Alternaria spp.) 
12 Bladvlekkenziekte (Septoria apiicola) 
13 Roest (Uromyces betae)  
14 Meeldauw (Erysiphe betae) 

 

Toepassingsvoorwaarden 

 

Toepassing in de onbedekte teelt van asperge en bladkoolachtigen niet vóór BBCH 50 (gesloten gewas).  
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Toepassing in de onbedekte teelt van wortelen, pastinaak, rode biet, knolselderij, bleekselderij, peterselie en bladselderij niet vóór BBCH 40 (ontwikkeling van de te 

oogsten vegetatieve delen van de plant).  

 

De toepassing in de bedekte teelt van Chinese kool is alleen toegestaan vanaf 1 maart tot en met 31 oktober. 

 

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

 

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de teelt van appel en peer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend 

toegestaan vanaf 1 mei en indien gebruik gemaakt wordt van één van de volgende combinaties: 

- er gespoten wordt met een tunnelspuit en een maximale dosering van 0,04125 kg actieve stof per ha, of 

- er gebruik wordt gemaakt van een windhaag op de rand van het rijpad en éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij, of 

- Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater in combinatie met éénzijdige bespuiting van de 

laatste bomenrij in de richting van het perceel en ventilatorstand "laag" met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of  

- Wannerspuit met reflectieschermen en venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) (Lechler ID 90-015C) met inachtneming van een teeltvrije zone 

van tenminste 3 meter, of 

- minimaal 95% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater in combinatie met éénzijdige bespuiting van de 

laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter, of 

- KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter grenzend aan 

het oppervlaktewater met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.  

  

Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is toepassing in de onbedekte teelt van bieten, winterkoolzaad, zomerkoolzaad, lijnzaad, vezelvlas, rode biet, snijselderij 

en peterselie uitsluitend toegestaan met gebruik van minimaal 75% drifreducerende spuitdoppen. 

 

Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is toepassing in de onbedekte teelt van bladkoolachtigen, knolselderij, bleekselderij, wortelen, pastinaak en asperges 

uitsluitend toegestaan met gebruik van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen. 

 

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stof difenoconazool. Difenoconazool behoort tot de triazole fungiciden. De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op 

resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.  
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