
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 1 februari 2008 tot uitbreiding van de toelating van het middel 
Ortiva, toelatingnummer 12169 N 
 
Voor professioneel gebruik 
 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een 

gewasbehandeling in: 

a. de onbedekte teelt van sla met uitzondering van veldsla 

b. de bedekte teelt van aubergine, augurk, courgette, kalebas, komkommer, meloen, 

paprika, Spaanse peper, pompoen, squash en tomaat 

c. de teelt van sluitkool (rode kool, savooienkool, spitskool en witte kool), spruitkool, 

bloemkool, broccoli en boerenkool 

d. de teelt van peen 

e. de teelt van prei 

f. de teelt van zaaiui 

g. de bedekte teelt van sierteeltgewassen 

h. de onbedekte teelt van sierteeltgewassen, mits gebruik wordt gemaakt van 75% drift- 

reducerende doppen.  

 

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

grondwaterbeschermingsgebieden. 

 

Veiligheidstermijn 

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 

24 uur voor tomaat, aubergine, paprika, Spaanse peper, augurk, courgette, komkommer en 

squash; 

3 dagen voor meloen, pompoen en kalebas; 

10 dagen voor peen; 

2 weken voor de onbedekte teelt van sla, sluitkool (rode kool, savooienkool, spitskool en witte 

kool), spruitkool, bloemkool, broccoli, boerenkool en zaaiui; 

3 weken voor prei. 

 

Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die strobilurinen – 

waaronder azoxystrobin – bevatten, niet vaker gebruiken dan 3 keer per teeltseizoen in  

aubergine, augurk, courgette, komkommer, kalebas, meloen, paprika, Spaanse peper, 

pompoen, squash en tomaat en 4 keer per teeltseizoen in sla, koolgewassen, peen, prei, zaaiui 

en sierteeltgewassen, met in acht name van de aanwijzingen onder resistentiemanagement.  

 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 
 
 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Resistentiemanagement 

In het kader van resistentiemanagement dienen de volgende richtlijnen te worden 



aangehouden: 
1.    In de teelt van aubergine, augurk, courgette, komkommer, kalebas, meloen, paprika, 
Spaanse peper, pompoen, squash en tomaat onder glas Ortiva niet gebruiken in 
blokbespuitingen.  
In deze teelten dient elke behandeling met Ortiva te worden afgewisseld met 2 behandelingen 
van een daartoe toegelaten middel met een ander werkingsmechanisme dan strobilurinen. 
Maximaal 3 toepassingen per teelt met Ortiva uitvoeren. 

2.    In de teelt van sla, koolgewassen, peen, prei, zaaiui en sierteeltgewassen dient het aantal 

toepassingen met strobilurinen (zoals Ortiva) beperkt te blijven tot maximaal een derde van het 

totaal aantal toepassingen, doch met een maximum van 4 keer. Het verdient aanbeveling Ortiva 

af te wisselen met middelen met een ander werkingsmechanisme. 
 

Toepassingen 

 

Onbedekte teelt van sla met uitzondering van veldsla, ter bestrijding van valse meeldauw 

(Bremia lactucae) 

Het middel dient preventief toegepast te worden. Een behandeling uitvoeren zodra er een 

duidelijke kans op aantasting is gelet op weersomstandigheden of op basis van een 

waarschuwingssysteem. Volgende behandeling(en) uitvoeren in een interval van 7 tot  

10 dagen afhankelijk van weersomstandigheden en ziektedruk. Zie ook resistentiemanagement. 

Dosering: 0,8 - 1 liter middel per ha.  

Onder normale omstandigheden kan volstaan worden met een dosering van 0,8 liter per ha. Bij 

voor valse meeldauw gunstige omstandigheden kan het raadzaam zijn de dosering te verhogen 

tot 1 liter middel per ha. 

 

Bedekte teelt van augurk, courgette, komkommer, kalebas, meloen, pompoen en squash, ter 

bestrijding van echte meeldauw (Sphaerotheca fuliginea)  

Een behandeling uitvoeren zodra de eerste aantasting wordt waargenomen. Zie ook 

resistentiemanagement. 

Dosering: 0,08 % (80 ml middel per 100 liter water).  

Maximaal 3 toepassingen per teelt uitvoeren. 

 

Bedekte teelt van aubergine, paprika en Spaanse peper, ter bestrijding van echte meeldauw 

(Leveillula taurica).  

Een behandeling uitvoeren zodra de eerste aantasting wordt waargenomen.  

Zie ook resistentiemanagement. 

Dosering: 0,08 % (80 ml middel per 100 liter water).  

Maximaal 3 toepassingen per teelt uitvoeren. 

 

Bedekte teelt van tomaat, ter bestrijding van echte meeldauw (Oïdium lycopersicum). 

Een behandeling uitvoeren zodra de eerste aantasting wordt waargenomen. Zie ook 

resistentiemanagement. 

Dosering: 0,08 % (80 ml middel per 100 liter water).  

Maximaal 3 toepassingen per teelt uitvoeren.  

  



Sluitkool (rode kool, savooiekool, spitskool en witte kool), spruitkool, bloemkool, broccoli en 

boerenkool, ter bestrijding van spikkelziekte (Alternaria brassica en Alternaria brassicicola), 

ringvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola), meeldauw (Erysiphe cruciferarum) en witte 

roest (Albugo candida).  

Een behandeling uitvoeren voordat aantasting zichtbaar is of bij het waarnemen van de eerste 

symptomen. Eventuele volgende behandelingen uitvoeren met een interval van  

12 tot 14 dagen afhankelijk van weersomstandigheden en ziektedruk. Zie ook 

resistentiemanagement. 

Dosering: 1 liter middel per ha 

 

Peen, ter bestrijding van loofverbruining (Alternaria dauci) 

Een behandeling uitvoeren voordat aantasting zichtbaar is of bij het waarnemen van de eerste 

symptomen. Eventuele volgende behandeling(en) uitvoeren met een interval van  

10 tot 14 dagen. Zie ook resistentiemanagement. 

Dosering: 0,8 tot 1 liter middel per ha.  

Onder normale omstandigheden kan volstaan worden met een dosering van 0,8 liter per ha. Bij 

voor de schimmel erg gunstige omstandigheden, of wanneer een langer interval aangehouden 

wordt dan 14 dagen, kan het raadzaam zijn de dosering te verhogen tot 1 liter per ha.  

Maximaal 4 toepassingen per teelt uitvoeren.  

 

Prei, ter bestrijding van roest (Puccinia allii). 

Een behandeling uitvoeren voordat aantasting zichtbaar is of bij het waarnemen van de eerste 

symptomen. Eventuele volgende behandeling(en) uitvoeren met een interval van  

10 tot 14 dagen. Zie ook resistentiemanagement. 

Dosering: 0,8 tot 1 liter middel per ha.  

Onder normale omstandigheden kan volstaan worden met een dosering van 0,8 liter per ha. Bij 

hoge infectiedruk en/of gevoelige rassen kan het raadzaam zijn de dosering te verhogen tot 1 

liter per ha. 

Maximaal 4 toepassingen per teelt uitvoeren.  

 

Zaaiui, ter bestrijding van valse meeldauw (Peronospora destructor) en bladvlekkenziekte 

(Botryotinia squamosa). 

Het middel dient preventief toegepast te worden. Beginnen met de behandeling(en) zodra er 

een duidelijke kans op aantasting is gelet op weersomstandigheden en microklimaat in het 

gewas, of op basis van een waarschuwingssysteem. Volgende behandeling(en) uitvoeren met 

een interval van 7 tot 10 dagen afhankelijk van weersomstandigheden en ziektedruk. Zie ook 

resistentiemanagement. 

Dosering: 0,8 tot 1 liter middel per ha.  

Onder normale omstandigheden kan volstaan worden met een dosering van 0,8 liter per ha. Bij 

voor de schimmel erg gunstige weersomstandigheden is het raadzaam de dosering te verhogen 

tot 1 liter per ha. 

Maximaal 4 toepassingen per teelt uitvoeren.  

 

Sierteeltgewassen 
 
Bloemisterijgewassen, ter bestrijding van echte meeldauw (Sphaerotheca spp., Microsphaera 
spp., Oidium spp.). 
Een bespuiting uitvoeren zodra de eerste aantasting wordt waargenomen. Eventuele volgende 
behandelingen uitvoeren met een interval van 7 tot 10 dagen. 



Dosering: 0,08 % (80 ml per 100 liter water).  

 
Knol- en bolbloemen, ter bestrijding van echte meeldauw (Sphaerotheca spp., Microsphaera 
spp., Oidium spp.). 
Een bespuiting uitvoeren zodra de eerste aantasting wordt waargenomen. Eventuele volgende 
behandelingen uitvoeren met een interval van 7 tot 10 dagen. 
Dosering: 0,08 % (80 ml per 100 liter water).  

 

Boomkwekerijgewassen en vaste planten, ter bestrijding van bladvlekkenziekten. 

Bij voorkeur toepassen voordat aantasting zichtbaar is of bij het waarnemen van de eerste 

symptomen. Volgende behandeling(en) uitvoeren met een interval van 7 tot 14 dagen 

afhankelijk van ziektedruk. Zie ook resistentiemanagement. 

Dosering: 0,1 % (100 ml middel per 100 liter water). Gebruik minimaal 0,6 liter Ortiva per ha. Bij 

een hoge infectiedruk verdient het de aanbeveling 1 liter per ha te gebruiken. 

Maximaal 4 toepassingen per teelt uitvoeren. 

 

Opmerkingen:  

Bladvlekkenziekten in boomkwekerijgewassen en vaste planten kunnen door een breed scala 

aan schimmels worden veroorzaakt. In proeven zijn goede ervaringen opgedaan ter bestrijding 

van Glomerella cingulata (Colletotrichum gloeosporioides) in Lupinen, Phoma spp. in Viburnum 

davidii, Phoma clematidina in Clematis en Septoria veronicae in Hebe pinguifolia en Veronica 

spicata. 

Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel in een bepaald gewas of ras, dient een 

proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas of ras te 

testen. 

 
Algemene waarschuwingen 

 
Gewasveiligheid  

In verband met de kans op het optreden van afwijkingen aan de bladeren (vergeling) het middel 

niet toepassen onder lichtarme omstandigheden in de teelt van komkommer, kalebas, augurk, 

courgette, meloen, squash en pompoen.  

In verband met de kans op schade aan het gewas het middel niet toepassen voor 1 mei in de 

teelt van paprika, Spaanse peper, aubergine en tomaat. 

In verband met de kans op schade aan het gewas het middel niet toepassen in de winterperiode 

in de teelt van bloemisterijgewassen. 

In verband met de kans op schade aan het gewas het middel niet toepassen in de teelt van 

Saintpaulia. 

In verband met de kans op schade, het middel in boomkwekerijgewassen niet toepassen op of 

bij aanwezigheid van Malus spp. 

Met het vermengd spuiten van Ortiva is weinig ervaring. Het mengen van Ortiva met pirimicarb 

wordt afgeraden aangezien dit kan leiden tot ernstige bladverbranding in onder meer paprika, 

Spaanse peper, aubergine en tomaat. 
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