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

Toepassings- 
gebied 

Werkzaamheid getoetst op Dosering* middel per toepassing 

bieten bietenkever1 60 ml per 100.000 zaden 

Zaaizaden bestemd voor 
exportdoeleinden 

afhankelijk van het land van bestemming afhankelijk van het land van bestemming 

* 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 Atomaria linearis 

 
 
Overige toepassingsvoorwaarden 
 
Voor zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden geldt het volgende: 

- Het middel mag uitsluitend op zaaizaden worden aangebracht door bedrijven, die in het bezit zijn van een risico-inventarisatie en -
evaluatie zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit en een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren. 

- Te behandelen gewassen, toepassingen en doseringen zijn afhankelijk van het land van bestemming; de voorschriften van het 
betreffende land dienen in acht te worden genomen. 



 
Voor de toepassing op zaaizaad bestemd voor export is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd 
 
Uitzaai van behandeld zaad alleen is toegelaten met behulp van precisiezaai van gepilleerd zaad, waarbij het behandelde zaad direct met 
grond bedekt wordt. 
 
Om de vogels en zoogdieren te beschermen het product volledig in de bodem moet worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan 
het voorend is ondergewerkt en gemorst product verwijderd wordt. 
 
Resten van behandeld zaad nooit verspreiden of vervoederen aan dieren. 
 

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stof tefluthrin. Tefluthrin behoort tot de pyrethroiden. De IRAC code is 3A. 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. 
 
 
 

 


