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A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

  
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van: 
- appel en peer 
 
Per teeltseizoen zijn maximaal 2 toepassingen per teelt toegestaan. 
 
Maximaal 3 kg middel per ha toepassen. 
 
Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende arthropoden te 
beschermen is de toepassing in de teelt van appel en peer uitsluitend toegestaan ná 1 mei met een 
interval van minimaal 7 dagen in combinatie met één van de volgende maatregelen: 

- in de eerste 20 meter vanaf de perceelsrand dient gebruik te worden gemaakt van een 
venturidop in combinatie met een eenzijdige bespuiting van de laatste bomenrij, in 
combinatie met een maximale dosering van 2,8 kg middel per ha, óf 

- het middel dient te worden verspoten met een tunnelspuit in combinatie met een maximale 
dosering van 2,25 kg middel per ha, óf 

- het middel dient te worden verspoten met een Wannerspuit met reflectiescherm en 
Venturidop in combinatie met een maximale dosering van 3 kg middel per ha. 

 

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag dit product niet 
gebruikt worden op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief 
bezocht worden door bijen, en niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat 
het bloeit. Alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst. 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 
 
Veiligheidstermijn: 
Den termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 
- 3 dagen voor appel en peer 
 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Algemeen 

Affirm is een insectenbestrijdingsmiddel met een werking tegen alle larvale stadia. Het middel dient 
door middel van een gewasbehandeling te worden toegepast.  

Toepassingen 

Appel en peer, ter bestrijding van larven van de fruitmot (Cydia pomonella). 
Een gewasbehandeling uitvoeren zodra de eerste larven uitkomen. De behandeling zonodig na 7-14 
dagen herhalen.  
Dosering: 0,3% (300 gram per 100 liter water) 
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