
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 29 juni 2012 tot uitbreiding van de toelating van het middel 
Olympus, toelatingnummer 12787 N 
 
 
 A. 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 
 
 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door een 
gewasbehandeling in de teelt van: 

a. winter- en zomertarwe 
b. winter- en zomergerst 
c. rogge 
d. triticale 
e. spelt 
f. ui-achtigen (uien, sjalotten, bosuien en knoflook) 

 
Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten is uitgegaan van de Definitielijst 
toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen, versie 2.0, Ctgb juni 2011. 
 
Dit middel bevat de werkzame stoffen azoxystrobin en chloorthalonil. Azoxystrobin behoort tot 
de “Strobilurinen”. De FRAC code is 11. Chloorthalonil behoort tot de “chloronitriles”. De FRAC 
code is M5. Bij dit product bestaat kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het 
resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de 
voorlichtingsboodschappen op te volgen. 
 
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan 
wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 
90% driftreducerende spuitdoppen. 
 
Om de vogels te beschermen is de toepassing van dit product of andere producten die 
chloorthalonil bevatten in ui-achtigen uitsluitend toegestaan indien een interval van minimaal 28 
dagen tussen de toepassingen in acht genomen wordt en er maximaal 2 toepassingen per 
teeltcyclus plaatsvinden.  
  
Veiligheidstermijn 
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:  
14 dagen voor ui-achtigen 
35 dagen voor winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst, rogge, triticale en spelt 
 
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 
 
                                                        B. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Toepassingen 
 
Winter- en zomertarwe, ter voorkoming van aantasting door blad- en aarziekten  
(zgn. afrijpingsziekten) veroorzaakt door meeldauw (Erysiphe graminis), bladvlekkenziekte 
(Septoria tritici en Septoria nodorum), bruine roest (Puccinia recondita), DTR (Pyrenophora 
tritici-repentis en zwartschimmels (Dematiaceae). Een aantasting door gele roest (Puccinia 
striiformis) wordt eveneens voorkomen. 
Een bespuiting uitvoeren in de periode vanaf het verschijnen van het vlagblad tot het einde van 
de bloei (BBCH 39-69). Het kan echter noodzakelijk zijn om, afhankelijk van de ziektedruk, een 



eerdere bespuiting uit te voeren in de periode vanaf het begin van het schieten van het gewas 
tot het verschijnen van het vlagblad (BBCH 32-39).  
Indien op het moment van behandelen reeds meeldauw aanwezig is, een voor de bestrijding 
hiervan toegelaten middel toevoegen. Olympus mag maximaal 2 keer per teeltcyclus toegepast 
worden met een minimum interval van 21 dagen tussen de toepassingen. 
Dosering: 2,5 liter middel per hectare 
 
Winter- en zomergerst, ter bestrijding van bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis), 
dwergroest (Puccinia hordei) en netvlekkenziekte (Pyrenophora teres).  
Een behandeling uitvoeren wanneer in de periode vanaf schieten van het gewas tot het in aar 
komen (BBCH 31 – 59), een aantasting wordt waargenomen. Olympus mag maximaal 2 keer 
per teeltcyclus toegepast worden met een minimum interval van 21 dagen tussen de 
toepassingen. 
Dosering: 2,5 liter middel per hectare 
 
Rogge,  ter bestrijding van bruine roest (Puccinia recondita f.sp. recondita). 
Een behandeling uitvoeren wanneer in de periode vanaf schieten van het gewas tot het in aar 
komen (bbch 31 – 59), een aantasting wordt waargenomen. Olympus mag maximaal 2 keer per 
teeltcylcus toegepast worden met een minimum interval van 21 dagen tussen de toepassingen, 
Dosering: 2,5 liter middel per hectare 
 
Triticale, ter bestrijding van bladvlekkenziekte (Septoria tritici en Septoria nodorum) 
en bruine roest (Puccinia recondita).  
Een behandeling uitvoeren wanneer in de periode vanaf schieten van het gewas tot het in aar 
komen (bbch 31 – 59), een aantasting wordt waargenomen. Olympus mag maximaal 2 keer per 
teeltcylcus toegepast worden met een minimum interval van 21 dagen tussen de toepassingen, 
Dosering: 2,5 liter middel per hectare 
 
Spelt, ter bestrijding van bladvlekkenziekte (Septoria tritici en Septoria nodorum) 
en bruine roest (Puccinia recondita). 
Een behandeling uitvoeren wanneer in de periode vanaf schieten van het gewas tot het in aar 
komen (bbch 31 – 59), een aantasting wordt waargenomen. Olympus mag maximaal 2 keer per 
teeltcylcus toegepast worden met een minimum interval van 21 dagen tussen de toepassingen, 
Dosering: 2,5 liter middel per hectare 
 
Ui-achtigen (uien, sjalotten, bosuien en knoflook), ter bestrijding van valse meeldauw 
(Peronospora destructor). 
Het middel dient preventief te worden toegepast vanaf het begin van de bolvorming (BBCH 41). 
Beginnen met de behandelingen zodra er een duidelijke kans op aantasting is gelet op de 
weersomstandigheden en het microklimaat in het gewas, of op basis van een 
waarschuwingssysteem. Olympus mag maximaal 2 keer per teeltcyclus toegepast worden. 
Aangezien een tweede Olympus bespuiting niet eerder dan 28 dagen na de eerste Olympus 
bespuiting uitgevoerd mag worden, zal Olympus afgewisseld moeten worden in een 
spuitschema met niet-chloorthalonil bevattende middelen. De intervallen in het spuitschema 
tegen valse meeldauw, hangen af van de weersomstandigheden en de ziektedruk en kunnen 
variëren van 6 tot 10 dagen.  
Dosering: 2,5 liter middel per hectare  
 


