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Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in
de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde
toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden:
Toepassingsgebied Werkzaamheid
getoetst op

Dosering*
middel per
toepassing

Maximale
dosering
(middel) per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen

Minimum interval tussen
toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in
dagen

3 per
teeltcyclus
3 per
teeltcyclus
3 per 12
maanden
3 per
teeltcyclus

7

7

7

7

7

28

10 voor bolvorming (tot
BBCH 40),
7 vanaf bolvorming (vanaf
BBCH 40)

28

10 voor bolvorming (tot
BBCH 40),
7 vanaf bolvorming (vanaf
BBCH 40)

28

Consumptieaardappel
Zetmeelaardappel

Aardappelziekte1

2,3 kg/ha

2,3 kg/ha

Aardappelziekte1

2,3 kg/ha

2,3 kg/ha

Sla; Lactuca spp
(onbedekte teelt)
Zaaiui (onbedekte
teelt)

Valse meeldauw2

2,3 kg/ha

2,3 kg/ha

Valse meeldauw3

2 kg/ha

2 kg/ha

Tweedejaars plantui
(onbedekte teelt)

Valse meeldauw3

2 kg/ha

2 kg/ha

3 per
teeltcyclus

Toepassingsgebied

Werkzaamheid
getoetst op

Dosering*
middel per
toepassing

Maximale
dosering
(middel) per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen

Minimum interval tussen
toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in
dagen

Zilverui (onbedekte
teelt)

Valse meeldauw3

2 kg/ha

2 kg/ha

3 per
teeltcyclus

10 voor bolvorming (tot
BBCH 40),
7 vanaf bolvorming (vanaf
BBCH 40)

28

Picklers (onbedekte
teelt)

Valse meeldauw3

2 kg/ha

2 kg/ha

3 per
teeltcyclus

10 voor bolvorming (tot
BBCH 40),
7 vanaf bolvorming (vanaf
BBCH 40)

28

Sjalotten (onbedekte Valse meeldauw3
teelt)

2 kg/ha

2 kg/ha

3 per
teeltcyclus

10 voor bolvorming (tot
BBCH 40),
7 vanaf bolvorming (vanaf
BBCH 40)

28

Helichrysum
(onbedekte teelt)

Valse meeldauw2

0,3% (300
2,25 kg/ha
3 per 12
14 voor vorming
gram
maanden
bloemknoppen (BBCH 50)
middel
7 vanaf vorming
per100 liter
bloemknoppen (BBCH 50)
water)
Boomkwekerijgewas Valse
0,3% (300
2,25 kg/ha
3 per 12
14 voor vorming
4,5
sen, met
meeldauw
gram
maanden
bloemknoppen (BBCH 50)
uitzondering van
middel per
7 vanaf vorming
laanbomen
100 liter
bloemknoppen (BBCH 50)
(onbedekte teelt)
water)
* 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
Aardappelziekte (Phytophthora infestans)
2
Valse meeldauw (Bremia lactucae)

3

Valse meeldauw (Peronospora destructor)
alse meeldauw (Peronospora sparsa / Pseudoperonospora sparsa)
5
Valse meeldauw (Plasmopara viticola)
4V

Het gebruik in de teelt van druif en aromatische kruidgewassen is beoordeeld conform de “vereenvoudigde uitbreidingsprocedure”. Er is voor
deze toepassingen 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 deze toepassingsgebieden valt onder
verantwoordelijkheid van de gebruiker.
ToepassingsGebied

Werkzaamheid
getoetst op

Dosering*
middel per
toepassing

Druif (onbedekte teelt)

Valse meeldauw5

2,25 kg/ha

Maximale
dosering
(middel) per
toepassing
2,25 kg/ha

Maximaal
aantal
toepassingen

Minimum interval
tussen toepassingen
in dagen

Veiligheidstermijn
in dagen

3 per 12
maanden
3 per 12
maanden

10

56

Aromatische
Valse meeldauw
2,3 kg/ha
2,3 kg/ha
7
28
kruidgewassen
(onbedekte teelt)
* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet
worden afgeweken.
5
Plasmopara viticola
Overige toepassingsvoorwaarden
Gebruik van dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden is niet toegestaan in de teelt van sla, boomkwekerijgewassen, Helichrysum, druif en
aromatische kruidgewassen.
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing van het middel in boomkwekerijgewassen op percelen die grenzen aan
oppervlaktewater uitsluitend toegestaan door middel van neerwaartse bespuiting.
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van druif 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).

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen metalaxyl-M en mancozeb. Metalaxyl-M behoort tot de acylalanines (PA-fungiciden). De Frac code
is 4. Mancozeb behoort tot de dithiocarbamaten fungiciden. De Frac code is M3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling.
In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

