
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 22 juni 2012 tot vereenvoudigde uitbreiding van de toelating van 
het middel Fubol Gold, toelatingnummer 12537 N 
 
 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel 
a. in de teelt van consumptie- en zetmeelaardappel; 
b. in de onbedekte teelt van druif; 
c. in de teelt van zaaiui, 2e jaars plantui, zilverui, picklers en sjalotten; 
d. in de onbedekte teelt van sla (met uitzondering van veldsla); 
e. in de onbedekte teelt van aromatische kruidgewassen; 
f. in de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen (met uitzondering van laanbomen) toe te 

passen  met maximaal 2,25 kg middel per ha; 
g. in de onbedekte teelt van Helichrysum toe te passen met maximaal 2,25 kg middel per ha. 
 
Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten is uitgegaan van de Definitielijst 
toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen, versie 2.0  juni 2011. 
 
Gebruik van dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden is niet toegestaan in de teelt van 

boomkwekerijgewassen, Helichrysum, sla, aromatische kruiden en druiven. 

 
Om de vogels te beschermen is in de teelt van zaaiuien, 2e-jaars plantuien, picklers, 
zilveruien en sjalotten toepassing voor BBCH 40  (wanneer knol- of bolvorming begint) 
uitsluitend toegestaan indien een interval van minimaal 10 dagen tussen de toepassingen in 
acht wordt genomen. 
 
Om de vogels te beschermen is in de teelt van boomkwekerijgewassen en Helichrysum 
toepassing voor BBCH 50 (vanaf het verschijnen van de bloemknoppen) uitsluitend 
toegestaan indien een interval van minimaal 14 dagen tussen de toepassingen in acht wordt 
genomen. 
 
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing van het middel in 
boomkwekerijgewassen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend 
toegestaan indien de bespuiting naar beneden gericht is. 
 
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van 
druiven op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik 
gemaakt wordt van een van de onderstaande maatregelen: 

 Tunnelspuit 

 Windhaag op de rand van het rijpad en eenzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de 
richting van het perceel 

 Venturidop en eenzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel 

 Wanner spuit met reflectiescherm en Venturidop (Lechler ID 90-015C) 
 
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 
 
Resistentiemanagement 
Om resistentieopbouw te voorkomen dit product of andere producten die metalaxyl-M of 
verwante stoffen bevatten, niet vaker gebruiken dan drie maal per seizoen. 



 
Veiligheidstermijn 
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 
7 dagen voor consumptie- en zetmeelaardappel; 
28 dagen voor zaaiui, 2e jaars plantui, zilverui, picklers, sjalotten, sla (Lactuca spp) en 
aromatische kruiden; 
56 dagen voor druif. 
 
 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Het gebruik in de onbedekte teelt van druif en de onbedekte teelt van aromatische 
kruidgewassen is beoordeeld conform de ‘vereenvoudigde uitbreidingsprocedure’. Er is voor 
deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt 
daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. 
Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid 
van de gebruiker.   
 
Toepassingen 
Consumptie- en zetmeelaardappel: ter bestrijding van aardappelziekte {Phytophthora 
infestans) 
Het middel vroeg in het seizoen toepassen als het gewas nog in volle ontwikkeling is (voor de 
bloei). Het verdient daarbij aanbeveling de eerste bespuiting uit te voeren met een ander 
geschikt middel (b.v. Shirlan). Toepassen met een interval van 7 tot 10 dagen afhankelijk van de 
infectiedruk. Maximaal drie opeenvolgende bespuitingen uitvoeren en binnen 7 dagen na de 
laatste bespuiting met Fubol Gold de bestrijding voortzetten met een ander daarvoor toegelaten 
middel (b.v. Shirlan). Niet toepassen op gewassen met stagnerende groei en op gewassen waar 
een aantasting zichtbaar is (i.v.m. resistentie). Om verspreiding van resistente 
schimmelstammen via het pootgoed te vermijden mag het middel niet in de teelt van 
pootaardappelen worden toegepast. 
Dosering: 2,3 kg/ha. 
 
Onbedekte teelt van druif, ter bestrijding van valse meeldauw (Plasmopara viticola) 
Een behandeling uitvoeren zodra er, gelet op weersomstandigheden of op basis van een 
waarschuwingssysteem, kans op aantasting is. Volgende behandeling(en) uitvoeren in een 
interval van 10-14 dagen afhankelijk van de weersomstandigheden en ziektedruk.  
Dosering: 2,25 kg per ha 
 
Zaaiui, 2e jaars plantui, zilverui, picklers en sjalotten, ter bestrijding van valse meeldauw 
(Peronospora destructor). 
Een behandeling uitvoeren zodra infectie is opgetreden en om de 7-10 dagen herhalen, naar 
gelang de weersomstandigheden en de toestand van het gewas. 
Dosering: 2 kg per ha. 
 
Onbedekte teelt van sla met uitzondering van veldsla, ter bestrijding van valse meeldauw 
(Bremia lactucae) 
Een behandeling uitvoeren zodra er, gelet op weersomstandigheden of op basis van een 
waarschuwingssysteem, kans op aantasting is. Volgende behandeling(en) uitvoeren in een 
interval van 7-14 dagen afhankelijk van de weersomstandigheden en ziektedruk. Afhankelijk van 
de teeltduur het middel twee tot maximaal drie maal per teelt toepassen; de eerste behandeling 
kan op het plantenbed plaatsvinden. 
Dosering: 2,3 kg per ha 



 
Onbedekte teelt van aromatische kruidgewassen, ter bestrijding van valse meeldauw. 
Een behandeling uitvoeren zodra er, gelet op weersomstandigheden of op basis van een 
waarschuwingssysteem, kans op aantasting is. Volgende behandeling(en) uitvoeren in een 
interval van 7-14 dagen afhankelijk van de weersomstandigheden en ziektedruk.  
Dosering: 2,3 kg per ha 
 
Onbedekte teelt van de boomkwekerijgewassen Roos en Vitis: tegen valse meeldauw 
(Pseudoperonospora sparsa en Plasmopara viticola) 
Een bespuiting uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. De bespuiting zonodig 
herhalen. 
Dosering: 0,3% (300 gram per 100 liter water). 
Maximaal 2,25 kg middel per ha toepassen. 
 
Onbedekte teelt van Helichrysum: tegen valse meeldauw (Bremia lactucae)  
Zodra aantasting wordt waargenomen of als het gewas nagenoeg gesloten is en aantasting 
wordt verwacht twee bespuitingen uitvoeren met een interval van zeven tot tien dagen. Daarna 
overgaan op een preventief spuitschema met andere daarvoor toegelaten middelen.  
Dosering: 0,3% (300 gram per 100 liter water). 
Maximaal 2,25 kg middel per ha toepassen. 
 
N.B.: Gevoelige gewassen 
Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te 
worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas te testen. 
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