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Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden:
Toepassingsgebied
Werkzaamheid
getoetst op

Appel
(onbedekte teelt)

Bewaarziekten1

Peer
(onbedekte teelt)

Bewaarziekten1

Aardbei
(onbedekte teelt)
Sla; Lactuca spp.

Grauwe schimmel2

Andijvie
Veldsla
Rucola
Boon met peul
(onbedekte teelt)

Grauwe schimmel2
Rattenkeutelziekte3
Grauwe schimmel2
Rattenkeutelziekte3
Grauwe schimmel2
Rattenkeutelziekte3
Grauwe schimmel2
Rattenkeutelziekte3
Grauwe schimmel2
Rattenkeutelziekte3

Dosering*
middel per
toepassing

Maximale
dosering middel
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per 12
maanden

Minimum interval
tussen toepassingen
in dagen

Veiligheidstermijn
in dagen

0,04% (0,04
kg/100 Liter
water)
0,04% (0,04
kg/100 Liter
water)
0,5 kg/ha

0,45 kg/ha

2

7

3

0,45 kg/ha

2

7

3

0,5 kg/ha

2

10

3

0,5 kg/ha

0,5 kg/ha

2

10

7

0,5 kg/ha

0,5 kg/ha

2

10

7

0,5 kg/ha

0,5 kg/ha

2

10

7

0,5 kg/ha

0,5 kg/ha

2

10

7

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

2

10

14

Toepassingsgebied

Werkzaamheid
getoetst op

Dosering*
middel per
toepassing

Maximale
dosering middel
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per 12
maanden

Minimum interval
tussen toepassingen
in dagen

Veiligheidstermijn
in dagen

Erwt zonder peul
Grauwe schimmel2
0,75 kg/ha
0,75 kg/ha
2
10
14
(onbedekte teelt)
Rattenkeutelziekte3
Aromatische
Grauwe schimmel2
0,5 kg/ha
0,5 kg/ha
2
10
7
kruidgewassen
Rattenkeutelziekte3
* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.
Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
1
Bewaarziekten (Botrytis cinerea/Botryotinia fuckeliana, Penicillium expansum, Monilia fructigena, Phlyctema vagabunda (= Gloeosporium), Nectria
galligena)
2
Grauwe schimmel (Botrytis cinerea)
3
Rattenkeutelziekte (Sclerotinia spp.)

Overige toepassingsvoorwaarden
In appel en peer het middel toepassen in maximaal 1125 liter water per ha.
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in
combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.
De gewasveiligheid van het middel in de wintermaanden is voor de bedekte teelten van sla (Lactuca spp.), andijvie, veldsla en rucola niet onderbouwd. Voer
een proefbespuiting uit voordat het middel in de bedekte teelt van deze gewassen op grote schaal toegepast wordt.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof fludioxonil. Fludioxonil behoort tot Phenylpyrrolen. De Frac code is 12. 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.

