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Actueel WG van het middel Santox     W.8 

 

25 januari 2019 

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift  

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een dompelbehandeling in de volgende 

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

 

Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassingsgebied Type  

toepassing 

Werkzaamheid getoetst op Dosering* middel per toepassing  Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus  

Tulp (plantgoed) voor het planten 15 

minuten dompelen 

schimmelziekten1 0,25 % (0,25 L per 100 l water) 1  

Tulp (leverbaar) voor het planten 15 

minuten dompelen 

grauwe schimmel2 0,25 % (0,25 L per 100 l water) 1 

Iris (plantgoed) voor het planten 15 

minuten dompelen 

schimmelziekten1 0,25 % (0,25 L per 100 l water) 1 

Lelie (leverbaar) voor het inpakken  

enkele minuten 

 dompelen 

schimmelziekten1 0,25 % (0,25 L per 100 l water) 1 

Hyacint (plantgoed) voor het planten 15 

minuten dompelen 

schimmelziekten1 0,25 % (0,25 L per 100 l water) 1 

Krokus (plantgoed) voor het planten 15 

minuten dompelen 

schimmelziekten1 0,25 % (0,25 L per 100 l water) 1 

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

Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld. 

 
1 Botrytis spp., Septocylindrium spp., Penicillium spp., Rhizoctonia spp. 
2 grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana) 
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Overige toepassingsvoorwaarden 

 

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding indien men werkt met behandelde bollen en knollen. 

 

Dompelen van bloembollen:  

Ontsmetting van plantgoed van bloembol- en knolgewassen mag uitsluitend plaatsvinden met technieken waarbij geen fust wordt mee-ontsmet of met 

gebruikmaking van speciaal daarvoor bestemd en gemerkt fust van niet absorberend materiaal. Het laden en lossen van fust in of uit 

de ontsmettingsinstallatie, alsmede het verplaatsen van daarbij gebruikt fust, dient uitsluitend met mechanische hulpmiddelen plaats te vinden. 

 

Om in het water levende organismen te beschermen dient tijdens en na de dompelbehandeling van bloembollen emissie naar het oppervlaktewater te worden 

voorkomen. Toepassing mag uitsluitend plaatsvinden indien 

• dompelhandelingen plaatsvinden op een locatie waarbij geen afspoeling of afwatering op oppervlaktewater of riool mogelijk is en waarbij wordt voorkomen dat 

via transportmiddelen (b.v. heftruck) verspreiding van dompelvloeistof plaatsvindt; 

• Na dompelen het fust wordt droog geblazen en minimaal 12 uur uitdruipt; 

• Transport van behandelde bollen naar het veld of een andere locatie uitsluitend wordt uitgevoerd met een emissievrije transportwagen. Dit kan bijvoorbeeld een 

transportwagen zijn met opvanggoten en een opvangcontainer. 

• Eventuele lek/ restvloeistoffen worden hergebruikt, als chemisch afval worden afgevoerd of via een zuiveringssysteem (bijvoorbeeld PhytoBac of Heliosec) 

verwerkt worden conform wetgeving. 

 

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

 

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. 

 

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stof fluazinam. Fluazinam behoort tot de dinitroanilinen. De Frac code is 29. 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. 

 

 

 

 


