
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 5 februari 2010 tot uitbreiding van de toelating van het middel 
Apron XL, toelatingnummer 12280 N 
 
 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel voor behandeling van: 

a. zaaizaden van erwten en veldbonen 
b. zaaizaden van stambonen en stamslabonen 
c. zaaizaden van spinazie, met dien verstande dat in de periode van december tot en met 

februari de grond, ná zaai, afgedekt dient te worden. 
d. zaaizaden van witte kool, rode kool, savooienkool, spitskool, bloemkool, broccoli, 

spruitkool, Chinese kool en koolrabi 
e. zaaizaden van wortelen 
f. zaaizaden van uien 
g. zaaizaden van veldsla 
h. zaaizaden van radijs 
i. zaaizaden van rode bieten 
j. zaaizaden van kruiden 
k. zaaizaden van bloemisterijgewassen 
l. zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden, waarbij geldt dat het middel uitsluitend mag 

worden toegepast door bedrijven, die in het bezit zijn van een risico-inventarisatie en –
evaluatie zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit en een vergunning in 
het kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

 
Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 
 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Algemeen 
Het middel bevat metalaxyl-M, de actieve isomeer van het systemisch werkende fungicide 
metalaxyl en is bestemd voor gebruik als zaaizaadbehandelingsmiddel ter bescherming tegen 
aantasting door kiem- en bodemschimmels en tegen valse meeldauw. 
De behandeling dient met daarvoor geschikte apparatuur uitgevoerd te worden. 
Een goede en regelmatige verdeling over het zaad is noodzakelijk voor een goede werking. 
 
Het gebruik in de teelt van veldsla, radijs, rode bieten, kruiden en bloemisterijgewassen 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.  
 
Voor de toepassing op zaaizaad bestemd voor export is geen werkzaamheids- en 
fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd.  
 
Toepassingen 
 
Erwten en veldbonen, ter bestrijding van Pythium spp. en ter voorkoming van primaire 
aantasting door valse meeldauw. 
Dosering: 1 ml per kg zaad 
 
Stambonen en stamslabonen, ter bestrijding van Pythium spp. 
Dosering: 1 ml per kg zaad 



 
Spinazie, ter bestrijding van Pythium spp. 
In de periode december tot en met februari dient de grond ná zaai afgedekt te worden, met bv. 
een rolkas of folie. 
Dosering: 0,5 ml per kg zaad 
 
Spinazie, ter voorkoming van aantasting door Peronospora farinosa (wolf) 
In de periode december tot en met februari dient de grond ná zaai afgedekt te worden, met bv. 
een rolkas of folie. 
Dosering: 2 ml per kg zaad 
 
Witte kool, rode kool, savooienkool, spitskool, bloemkool, broccoli, spruitkool, Chinese kool en 
koolrabi, ter bestrijding van Pythium spp. 
Dosering: 0,5 ml per kg zaad 
 
Wortelen, ter bestrijding van Pythium spp. 
Dosering: 1 ml per kg zaad 
 
Uien, ter bestrijding van Pythium spp. 
Dosering: 0,5 ml per kg zaad 
 
Veldsla, ter bestrijding van Phytium spp. 
Dosering: 0,5 ml per kg zaad 
 
Veldsla, ter voorkoming van aantasting door valse meeldauw (Peronospora valerianellae) 
Dosering: 2 ml per kg zaad 
 
Rode biet, ter voorkoming van aantasting door valse meeldauw (Peronospora farinosa f.sp 
betae) 
Dosering: 2 ml per kg zaad 
 
Radijs, ter voorkoming van aantasting door valse meeldauw (Peronospora parasitica) 
Dosering: 2 ml per kg zaad 
 
Kruiden, ter voorkoming van aantasting door valse meeldauw 
Dosering: 2 ml per kg zaad 
 
Bloemisterijgewassen, zoals zonnebloem, Lysianthus en sierkolen ter bestrijding van Pythium 
spp. En ter voorkoming van aantasting door valse meeldauw. 
Doseringen: 
 - 0,5 ml per kg zaad tegen Pythium spp. 
 - 2 ml per kg zaad tegen valse meeldauw in b.v. Lysianthus en sierkolen 
 - 3 ml per kg tegen valse meeldauw (Plasmopora halstedii) in zonnebloem 
 
Zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden 

Te behandelen gewassen, toepassingen en doseringen zijn afhankelijk van het land 
van bestemming; de voorschriften van het betreffende land dienen in acht te worden 
genomen. 
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