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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN 
 
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 5 januari 2007 tot uitbreiding van de toelating van het middel 
Nemathorin 10G, toelatingnummer 12417 N 
 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insecten- en nematodenbestrijdingsmiddel ten 
behoeve van:  
a) de teelt van pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen  
b) de onbedekte teelt van lelies. 
 
Het middel dient kort voor of tijdens het poten op een dusdanige wijze te worden toegepast dat 
het in één arbeidsgang wordt gestrooid en ingewerkt. 
Toepassing in vroegrijpe aardappelrassen met een vroegrijpheidsindex van 8 en hoger, zoals 
aangegeven in de meest recente Beschrijvende rassenlijst voor landbouwgewassen, is niet 
toegestaan.  
 
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.  
 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Algemeen 
Nemathorin 10G is een contactmiddel in granulaatvorm dat een aaltjesdodende (nematicide) 
en aaltjes verlammende (nematostatische) werking bezit. Hierdoor worden de aaltjes gedood, 
dan wel wordt de bewegingsvrijheid dusdanig beperkt dat de aaltjes de wortels niet kunnen 
binnendringen. 
 
Toepassingen 
 
Pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen, ter bestrijding van geel 
aardappelcysteaaltje (Globodera rostochiensis) en wit aardappelcysteaaltje (Globodera 
pallida). 
 
Volveldsbehandeling 
Het middel vlak vóór of tijdens het pootklaar maken van de grond in één werkgang volvelds 
strooien en inwerken.  
Het middel moet gelijkmatig over het grondoppervlak worden verdeeld met daarvoor geschikte 
granulaatstrooiers en vervolgens worden ingewerkt tot een diepte van 10-15 cm. Voor een 
goede werking is een gelijkmatige menging van het middel door de grondlaag van belang. 
Dosering: 30 kg middel per ha 
 
Rijenbehandeling  
In G. rostochiensis en G. pallida partieel resistente rassen, kan het middel tijdens het poten, 
met behulp van op de pootmachine opgebouwde apparatuur worden uitgestrooid op de strook 
waar de aardappelen geplant worden, met een breedte van 25-30 cm. Hierdoor wordt de 
beginontwikkeling van het gewas bevorderd, waardoor later in het seizoen de resistente 
eigenschappen beter tot hun recht komen. 
Dosering: 7,5 kg middel per ha 
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Pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen, ter bestrijding van  
wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp), wortellesieaaltjes (Pratylenchus spp.), en vrijlevende 
wortelaaltjes (Trichodorus spp.). 
 
Volveldsbehandeling 
Het middel vlak vóór of tijdens het pootklaar maken van de grond in één werkgang volvelds 
strooien en inwerken.  
Het middel moet gelijkmatig over het grondoppervlak worden verdeeld met daarvoor geschikte 
granulaatstrooiers en vervolgens worden ingewerkt tot een diepte van 10-15 cm. Voor een 
goede werking is een gelijkmatige menging van het middel door de grondlaag van belang. 
Dosering: 30 kg middel per ha 
 
Pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen, ter bestrijding van 
ritnaalden (Agriotes spp) 
Vlak voor of tijdens het pootklaar maken van de grond het middel in één werkgang volvelds 
strooien en inwerken. 
Het middel moet gelijkmatig over het grondoppervlak worden verdeeld met daarvoor geschikte 
granulaatstrooiers en vervolgens worden ingewerkt tot een diepte van 10-15 cm. Voor een 
goede werking is een gelijkmatige menging van het middel door de grondlaag van belang. 
Dosering: 20 kg middel per ha  
 
 
Onbedekte teelt van lelies, ter bestrijding van wortellesieaaltjes (Pratylenchus spp.). 
 
Volveldsbehandeling 
Het middel vlak vóór of tijdens het pootklaar maken van de grond in één werkgang volvelds 
strooien en inwerken.  
Het middel moet gelijkmatig over het grondoppervlak worden verdeeld met daarvoor geschikte 
granulaatstrooiers en vervolgens worden ingewerkt tot een diepte van 10-15 cm. Voor een 
goede werking is een gelijkmatige menging van het middel door de grondlaag van belang. 
Dosering: 30 kg middel per ha 
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