
Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik 
 
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN 
BIOCIDEN 
 
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 18 april 2014 tot wijziging van de toelating van het middel  
Tecto 500 SC, toelatingnummer 12290 N 
 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een 
behandeling van: 
a) pootaardappelen, tijdens de bewaring. 
b) witlofpennen voorafgaande aan de opslag. 
 
Behandelde pootaardappelen niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen. 
 
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 
 

 
B. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Algemeen 
 
In de praktijk is resistentie van zilverschurft ontstaan tegen benzimidazolen, waaronder 
thiabendazool. Tevens is in enkele gevallen een Fusarium-soort minder gevoelig geworden 
voor deze middelen. 
Het wordt daarom aanbevolen alleen partijen aardappelen te behandelen, waarvan in het 
uitgangsmateriaal nog geen verminderd bestrijdingseffect is geconstateerd. Behandel daarom 
bij voorkeur uitsluitend pootgoed dat bestemd is voor de consumptieteelt of de export. 
 
Het gebruik in de teelt van witlof is op basis van een “derden uitbreiding”. Deze “derden 
uitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Hierdoor is voor 
deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. 
 
Toepassing 
 
Pootaardappelen, tegen droogrot veroorzaakt door Fusarium spp, zilverschurft en Phoma 
De aardappelen bij voorkeur direct na de oogst behandelen; een behandeling later dan direct 
na de oogst is mogelijk maar vermindert het effect. 
De toepassing kan het beste tijdens het vullen van de opslagruimte worden uitgevoerd met 
behulp van een op het einde van de transportband of boxenvuller gemonteerde 
spuitapparatuur. Om natrot te voorkomen moet worden vermeden dat plaatselijk een overmaat 
aan spuitvloeistof op de knollen terechtkomt. 
Dosering: 60 ml per 1000 kg aardappelen. 
 
Witlof, tegen Phoma exigua 
Bij het in opslag brengen van de witlofpennen een bespuiting op de transportband uitvoeren. 
Voor een goede bevochtiging is een hoeveelheid van 10 à 20 liter spuitvloeistof per 1000 kg 
witlofpennen voldoende.  
Dosering: 80 ml per 1000 kg witlofpennen. 
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