
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 2 november 2012 tot herregistratie van de toelating van het 
middel CHORUS 50 WG, toelatingnummer 12097 N 
 
 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een 
gewasbehandeling: 
- in de teelt van appel en peer. 
 
- Per teelt zijn maximaal 3 toepassingen toegestaan, waarvan maximaal 2 toepassingen vóór 1 
mei. Bij toepassingen vóór 1 mei maximaal 0,4 kg product per ha gebruiken. 
 
- Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen die grenzen 
aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van één van 
onderstaande maatregelen: 

- een tunnelspuit 
-in de eerste 20 meter grenzen aan het oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt 
van een venturi-dop in combinatie met een éénzijdige bespuiting van de laatste 
bomenrij in de richting van het perceel  
- (uitsluitend voor toepassingen na 1 mei) Combinatie windhaag op de rand van 
het rijpad en éénzijdig bespuiten van de laatste bomenrij 
- bij toepassingen na 1 mei niet meer dan 0.6 kg product per ha wordt gebruikt. 

 
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van 
natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van 
natuurlijke vijanden. 
 
Veiligheidstermijnen 
De  termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 
- 21 dagen voor appel en peer 
 
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 
 
 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Algemeen 
Vanaf het verschijnen van de eerste groene delen tot begin vruchtvorming toepassen met een 
interval van 7-10 dagen. Het middel kan zowel preventief als curatief worden ingezet. 
 
Toepassingen 
Appel, ter bestrijding van schurft (Venturia inaequalis) 
Dosering: 0,04% (40 gram product per 100 l water) 
 
Peer, ter bestrijding van schurft (Venturia pirina) 
Dosering: 0,04% (40 gram product per 100 l water) 
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