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Wettelijk Gebruiksvoorschrift 
 
Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een zaadbehandeling 
(zaadcoating, dummy pil en phytodrip) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 
2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden  
 
Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassings- 
gebied 

Werkzaamheid getoetst op Dosering* middel per toepassing 

Sla (Lactuca spp) Bladluis 1,wortelluis 2 85 tot 115 gram per 100.000 zaden 

Andijvie Bladluis 1,wortelluis 2 85 tot 115 gram per 100.000 zaden 

Sluitkoolachtigen Bladluis 3 2 gram per 1.000 zaden 

Bloemkoolachtigen Bladluis 3 2 gram per 1.000 zaden 

Bladkoolachtigen Bladluis 3 2 gram per 1.000 zaden 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. 
Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld. 
 

1 Groene slaluis (Nasonovia ribisnigri), aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae), groene perzikluis (Myzus persicae) 
2 Wollige slawortelluis (Pemphigus bursarius) 
3 Melige koolluis (Brevicoryne brassicae), groene perzikluis (Myzus persicae)  

 
Overige toepassingsvoorwaarden 
Voor de teelt van sla en andijvie geldt dat er binnen een periode van een jaar (365 dagen) gerekend vanaf het uitplanten op het veld geen voor 
bijen aantrekkelijke gewassen mogen worden gezaaid of geplant 



 
Voor de teelt van Chinese kool geldt dat er binnen een periode van 7 maanden gerekend vanaf het uitplanten op het veld geen voor bijen 
aantrekkelijke gewassen worden gezaaid of geplant 
 
Voor de teelt van boerenkool geldt dat er binnen een periode van 5 maanden gerekend vanaf het uitplanten op het veld geen voor bijen 
aantrekkelijke gewassen worden gezaaid of geplant 
 
Bovengronds morsen van het behandelde zaad te allen tijde voorkomen. 
 
Behandelde zaden niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen. 
 
Bij behandeling van zaden van kool via zaadcoating bestaat er kans op fytotoxiciteit; daarom wordt voor deze teelten de dummy-pil methode en 
de Phyto-drip methode aanbevolen. 
 

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stof thiamethoxam. Thiamethoxam behoort tot de neonicotinoïden. De IRAC code is 4. Bij dit product bestaat er 

kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de 

voorlichtingsboodschappen op te volgen. 
 


