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Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik 
 
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 
 
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 4 juli 2014 tot herregistratie van de toelating van het middel Match, toelatingnummer 12821 N 
 
Wettelijk Gebruiksvoorschrift 
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende 
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden  
 

Toepassingsgebied Te bestrijden organisme Dosering (middel) 
per toepassing  

Maximale dosering 
(middel) per 
toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen  per 
12 maanden 

Minimum interval 
tussen toepassingen 
in dagen 

Bloemisterijgewassen 
(bedekte teelt) 

Californische trips1 0,15 % (150 ml 
per 100 l water) 

1,2 l/ha  2 maal van 1 
maart tot 1 
september 
(voorjaar/zomer) 

14 dagen,  
56 dagen tussen de 
najaar/winter 
toepassingen en de 
voorjaar/zomer 
toepassingen 

1,5 l/ha 2 maal van 1 
september tot 1 
maart 
(najaar/winter) 

14 dagen,  
56 dagen tussen de 
voorjaar/zomer 
toepassingen en de 
najaar/winter 
toepassingen 

1 Frankliniella occidentalis  
 
 
Toepassingsvoorwaarden 
Let op: dit middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld 
door alle openingen met insectengaas af te sluiten. 
 
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit 
middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden. 
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Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling. 
 
Het middel is veilig voor niet-bloeiende gewassen. Bloeiende gewassen zijn veelal gevoeliger dan niet-bloeiende gewassen. In een aantal 
bloeiende gewassen is in een enkel geval schade aan de bloemen waargenomen. Dit betreft Begonia, Cyclamen en Saintpaulia. Het is aan te 
bevelen om in gewassen waar geen ervaring is opgedaan met Match een proefbespuiting uit te voeren. 
 
Om een sluitend spuitschema te behouden, de behandeling afwisselen met een ander daartoe toegelaten middel. 
  
Match bevat de werkzame stof lufenuron. Lufenuron behoort tot de benzoylureas. De Irac code is 15. 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. 
 
 


