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Wettelijk Gebruiksvoorschrift 
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na oogst behandeling  
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  

Pootaardappel Knolbehandeling voorafgaand aan 
opslag of tijdens bewaring 

Phoma1
 

Zilverschurft2 

Droogrot3 

60 ml per1000 kg aardappelen 

* 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. 
1 Phoma (Phoma spp) 
2 Zilverschurft (Helminthosporium solani) 
3 Droogrot (Fusarium spp.). 
 
Het gebruik in de teelt van witlof is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee 
Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden 
een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit 
toepassingsgebied valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
 



Toepassingsgebied Type toepassing Werkzaamheid 
aannemelijk tegen 

Dosering* middel per toepassing  

Witlof (pennenteelt) 
 

Pennenbehandeling voorafgaand aan 
opslag  

Phoma1 80 ml per 1000 kg witlofpennen 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet 
worden afgeweken.  
1 Phoma (Phoma exigua/ Boeremia exigua var. exigua) 
 
 

 
Overige toepassingsvoorwaarden 
Behandelde pootaardappelen mogen niet voor dierlijke voeding of menselijke consumptie worden aangewend. 
 

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stof thiabendazool. Thiabendazole behoort tot de benzimidazolen. De FRAC code is 1. Bij dit product bestaat er 

kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de 

voorlichtingsboodschappen op te volgen. 
 
 


