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Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het middel Revus    W.5 

 

19 februari 2020 

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden 

versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden. 

 

Toepassingsgebied Type toepassing Te bestrijden 

organisme 

Dosering 

(middel) per 

toepassing  

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 12 

maanden 

Minimum interval 

tussen toepassingen 

in dagen 

Veiligheidstermijn 

in dagen  

Aardappelen Gewasbehandeling Aardappelziekte1 0,6 l/ha 6 per teeltcyclus 7 7 

Sla; Lactuca spp. 

(onbedekte teelt)  

Gewasbehandeling Valse meeldauw2 0,6 l/ha 2 per teeltcyclus 

4 per 12 maanden 

21 7 

Sla; Lactuca spp. 

(bedekte teelt)  

Gewasbehandeling Valse meeldauw2 0,6 l/ha 1 per teeltcyclus 

4 per 12 maanden 

- 7 

Andijvie  

(onbedekte teelt) 

Gewasbehandeling Valse meeldauw2 0,6 l/ha 2 per teeltcyclus 

4 per 12 maanden 

21 7 

Andijvie  

(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling Valse meeldauw2 0,6 l/ha 1 per teeltcyclus 

4 per 12 maanden 

- 7 

Spinazie-achtigen 

(onbedekte teelt) 

Gewasbehandeling Valse meeldauw3 0,6 l/ha 2 per teeltcyclus 

4 per 12 maanden 

21 7 

Witlof (trekteelt) Bespuiting 

wortelkragen in 

trekbak 

Penrot6 0,5 ml/m2 1 per teeltcyclus - 21 

Rucola  

(onbedekte teelt) 

Gewasbehandeling Valse meeldauw4 0,6 l/ha 2 per teeltcyclus 

4 per 12 maanden 

21 7 

Rucola  

(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling Valse meeldauw4 0,6 l/ha 1 per teeltcyclus 

4 per 12 maanden 

- 7 

Erwt zonder peul Gewasbehandeling Valse meeldauw7 0,6 l/ha 2 per 12 maanden 21 14 
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Spruitkool Gewasbehandeling Valse meeldauw5 0,6 l/ha 2 per 12 maanden 21 14 

Bloemkool 

(onbedekte teelt) 

Gewasbehandeling Valse meeldauw5 0,6 l/ha 2 per teeltcyclus 21 14 

Broccoli  

(onbedekte teelt) 

Gewasbehandeling Valse meeldauw5 0,6 l/ha 2 per teeltcyclus 21 14 

1 Aardappelziekte (Phytophthora infestans) 
2 Valse meeldauw (Bremia lactucae) 
3 Valse meeldauw (Peronospora  farinosa) 
4 Valse meeldauw (Peronaspora parasitica) 
5 Valse meeldauw (Hyaloperonaspora brassicae) 
6 Penrot (Phytophtora cryptogea) 
7 Valse meeldauw (Peronospora viciae) 

 

Het gebruik in de teelt van witlof, veldsla, kiemgroenten, tomaat en aromatische kruidgewassen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze 

toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel 

gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

 

Toepassingsgebied Type toepassing Te bestrijden 

organisme 

Dosering 

(middel) 

per 

toepassin

g  

Maximale 

dosering 

(middel) 

per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen 

per teeltcyclus 

of per 12 

maanden 

Minimum 

interval 

tussen 

toepassingen 

in dagen 

Veiligheidster

mijn in dagen  

Witlof (trekteelt) Behandeling 

wortelen via 

voedingsoplossing 

Penrot8 1,5 

ml/100L 

1,5 

ml/100L 

1 per teeltcyclus - 21 

Veldsla  

(onbedekte teelt) 

Gewasbehandeling Valse 

meeldauw9 

0,6 l/ha 0,6 l/ha 2 per teeltcyclus 

4 per 12 

maanden 

21 7 

Veldsla  

(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling Valse 

meeldauw9 

0,6 l/ha 0,6 l/ha 1 per teeltcyclus 

4 per 12 

maanden 

- 7 
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Kiemgroenten  

(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling Valse 

meeldauw10 

0,6 l/ha 0,6 l/ha 1 per teeltcyclus 

4 per 12 

maanden 

- 7 

Tomaat 

(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling Phytophtora1

1 

0,05% (50 

ml per 

100 l 

water) 

0,6 l/ha 4 per teeltcyclus 7 3 

Aromatische 

kruidgewassen 

(onbedekte teelt) 

Gewasbehandeling Valse 

meeldauw10 

0,6 l/ha 0,6 l/ha 2 per teeltcyclus 21 7 

Aromatische 

kruidgewassen  

(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling Valse 

meeldauw10 

0,6 l/ha 0,6 l/ha 1 per teeltcyclus  

4 per 12 

maanden 

- 7 

8 Penrot (Phytophtora cryptogea) 
9 Valse meeldauw (Peronospora valerianellae) 
10 Valse meeldauw (Peronospora spp.) 
11 Phytophthora (Phytophthora infestans) 

 

 

Toepassingsvoorwaarden 

In de teelt van aardappelen het middel toepassen vanaf het stadium waarbij eerste basale zijscheut zichtbaar is (>5cm) (BBCH 21).  

 

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw 

adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden. 

 

In de onbedekte teelt van sla, andijvie, spinazie-achtigen en rucola voor een sluitend spuitschema het middel afwisselen met andere toegelaten middelen. 

 

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stof mandipropamid. Mandipropamid behoort tot de mandelamiden. De FRAC code is 40. 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 
 

 

 


