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Wettelijk Gebruiksvoorschrift  
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik 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  

Maximale 
dosering  
middel per 
toepassing 

Maximaal 
aantal 
toepassingen 
per 12 
maanden 

Maximaal 
aantal liter 
middel per 
ha per 12 
maanden 

Minimum 
interval 
tussen 
toepassingen 
in dagen 

Krokus 
(onbedekte knollenteelt) 

Veurbehandeling Wortelrot1 0,75-1 l/ha** 1 l/ha 1 1 l/ha - 

Hyacint  
(onbedekte bollenteelt) 

Veurbehandeling Wortelrot1 1,0-1,25 
l/ha** 

1,25 l/ha 1 1,25 l/ha - 

Iris 
(onbedekte bollenteelt) 

Veurbehandeling Wortelrot1 1,0-1,25 
l/ha** 

1,25 l/ha 1 1,25 l/ha - 

Bolbloemen en 
knolbloemen 
(bedekte, niet 
grondgebonden teelt) 

Potgrondbehandeling Wortelrot1 2,5 ml/m3 

potgrond 
2,5 ml/m3 
potgrond 

1 2,5 ml/m3 
potgrond 

- 

Potplanten 
(bedekte teelt) 

Potgrondbehandeling Wortelrot4 12,5-18,75 
ml/m3 *** 
potgrond in 5-
10 liter water 

18,75 ml/m3 
potgrond 

1 31,25 ml/m3 
potgrond 

- 

Aangieten - 
preventief 

Wortelrot4 6,25-9,37 
ml/hl ** 

9,37 ml/m3 
potgrond 

1 - 

Aangieten - curatief Wortelrot4 9,37-12,5 
ml/hl ** 

12,5 ml/m3 
potgrond 

1 - 

Snijbloemen Grondbehandeling Wortelrot1 1,87 l/ha in 1,875 l/ha 1 2,81 l/ha - 



Toepassingsgebied Type toepassing Werkzaamheid 
getoetst op 

Dosering* 
middel per 
toepassing  

Maximale 
dosering  
middel per 
toepassing 

Maximaal 
aantal 
toepassingen 
per 12 
maanden 

Maximaal 
aantal liter 
middel per 
ha per 12 
maanden 

Minimum 
interval 
tussen 
toepassingen 
in dagen 

(bedekte, 
grondgebonden teelt) 

d.m.v. spuiten en 
infrezen 

600-1000 liter 
water 

Aangieten via 
regenleiding 

0,4-0,62 l/ha 
in minimaal 
3000 liter 
water 

0,625 l/ha 2 14 

Grondbehandeling 
d.m.v. inregenen 

Wortelrot2 eerste 
toepassing: 
1,87 l/ha 
indien nodig 
tweede 
toepassing: 
0,94 l/ha 

1,875 l/ha 2 21 

Snijbloemen 
(bedekte substraatteelt) 

Druppelbehandeling Voetrot3 0,12 l/ha 0,125 l/ha 2 0,25 l/ha 42 

Boomkwekerijgewassen 
(containerteelt) 

Potgrondbehandeling Wortelrot5 12,5 ml/m3 

potgrond 
12,5 ml/m3 
potgrond 

1 18,75 ml/m3 
potgrond 

- 

Aangieten Wortelrot5 6,25 ml/hl  6,25 ml/m3 
potgrond 

1 - 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet 
worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen; 
** Dosering is afhankelijk van de (verwachte) aantasting en de gevoeligheid van de planten voor de aantaster; 
*** Dosering is afhankelijk van het gehalte organische stof in de potgrond; 
1 Wortelrot (Pythium spp.); 
2  Wortelrot (Phytophthora spp.); 
3 Voetrot (Phytophthora cryptogea); 
4 Wortelrot (Pythium spp., Phytophthora spp.); 
5 Wortelrot (Phytophthora cinnamoni). 
 



 
Overige toepassingsvoorwaarden 
Onnodige blootstelling van niet-doelwit arthropoden dient voorkomen te worden bij de toepassing in de teelt van chrysanten (geïntegreerde teelt), 
potplanten en containerteelt van boomkwekerijgewassen. 
 
Een aangietbehandeling in boomkwekerijgewassen is alleen toegestaan wanneer de containers op een ondoorlatende ondergrond staan. 
 
Als nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden, om de gewasverdraagzaamheid van het 
middel te testen. De toepassing in Viburnum en Prunussoorten wordt ontraden. 
 
Resistentiemanagement 
Dit middel bevat de werkzame stof metalaxyl-M. Metalaxyl-M behoort tot de phenylamide fungiciden. De FRAC code is 4. In het kader van 
resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen. 
 
 


