
   

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN 
BIOCIDEN 
 
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 21 december 2007 tot toelating van het middel Folio Gold, 
toelatingnummer 12994 N 
 
 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel: 
a. in de teelt van consumptie- en zetmeelaardappel; 

b. in de vollegrondsteelt van bloemkool, broccoli, witte kool, rode kool, savooie kool, spitskool 

en spruitkool; 
c. in de vollegrondsteelt van zaaiui, 1e jaarsplantui, 2e jaarsplantui, plantsjalot en zaaisjalot en 
d. in de vollegrondsteelt van prei, 
met een maximum van drie toepassingen per seizoen.  
 
 
Veiligheidstermijn 

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 
7 dagen voor aardappel, 
14 dagen voor bloemkool, broccoli, sluitkool en spruitkool,  
14 dagen voor zaaiui, plantui, sjalot en prei. 
 
Om resistentieopbouw te voorkomen mag u dit product of andere producten die metalaxyl-M 
bevatten niet vaker gebruiken dan 3 maal per teeltseizoen.  
 
Gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden (roofmijten). Vermijd onnodige blootstelling. 
 
Het is verboden dit middel met een luchtvaartuig toe te passen. 
 
Dit middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik. 
 
 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Resistentiemanagement 
 
Folio Gold bevat naast chloorthalonil het systemische fungicide metalaxyl-M. Hiertegen kan 
zich resistentie ontwikkelen of reeds aanwezig zijn. Het gebruik van dit middel dient daarom 
beperkt te blijven tot maximaal drie achtereenvolgende bespuitingen per seizoen. Daar er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
tussen metalaxyl-M en verwante stoffen kruisresistentie bestaat, dienen bespuitingen met aan 
metalaxyl-M verwante stoffen in hetzelfde seizoen te worden vermeden. Om verspreiding van 
resistente schimmelstammen via het pootgoed te vermijden mag het middel niet in de teelt van 
pootaardappelen worden toegepast.  
 
 
Toepassingen 
Consumptie- en fabrieksaardappel ter bestrijding van aardappelziekte (Phytophthora infestans) 
Het middel vroeg in het seizoen toepassen als het gewas nog in volle ontwikkeling is (voor de 
bloei). Binnen de eerste 5 bespuitingen maximaal drie opeenvolgende bespuitingen met Folio 
Gold uitvoeren. Toepassen met een interval van 7 tot 10 dagen afhankelijk van de infectiedruk. 
Daarna binnen 7 dagen de bestrijding voortzetten met een ander daarvoor toegelaten middel. 

Toelatingsnummer 12994 N 



   

Niet toepassen op gewassen met stagnerende groei en op gewassen waar een aantasting 
zichtbaar is (in verband met resistentieontwikkeling). 
Dosering: 2,5 liter per ha 
 
 
In de vollegrondsteelt van bloemkool, broccoli, witte kool, rode kool, savooie kool, spitskool en 
spruitkool ter bestrijding van witte roest (Albugo candida) 

Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. De behandeling zo nodig om 

de 14 dagen herhalen. Dit hangt af van de ziektedruk en de weersomstandigheden.  
Dosering: 2 liter per ha 
 
In de vollegrondsteelt van zaaiui, 1e jaarsplantui, 2e jaarsplantui, zaaisjalot en plantsjalot ter 
bestrijding van valse meeldauw  (Peronospora destructor) en bladvlekkenziekte (Botryotinia 
squamosa) 

Een behandeling uitvoeren zodra infectie is opgetreden en om de 7 tot 10 dagen herhalen. Het 

interval hangt af van de ziektedruk en de weersomstandigheden.  
Dosering: 2 liter per ha 
 
In de vollegrondsteelt van prei ter bestrijding van papiervlekkenziekte (Phytophthora porri) 

Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. De behandeling zo nodig om 

de 10 tot 14 dagen herhalen. Dit hangt af van de ziektedruk en de levensomstandigheden.  
Dosering: 2 liter per ha 
 
 


	WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
	GEBRUIKSAANWIJZING

