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Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

 

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende 

toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden: 

 

Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassingsgebied Werkzaamheid 

getoetst op 

Dosering* 

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus  

Maximaal 

aantal 

liter middel 

per 

ha per 

teeltcyclus 

 

Minimum interval 

tussen toepassingen 

in dagen 

Veiligheidstermijn 

in dagen  

Pootaardappel Kevers1 0,05 l/ha 2  0,6 l/ha 7 7 

Bladluis2 3 

Bladluis (Yn-

virus) 

0,05 l/ha11 12 

Consumptieaardappel Kevers1 0,05 l/ha 2 0,15 l/ha 7 7 

Bladluis2 3 

Zetmeelaardappel Kevers1 0,05 l/ha 2 0,15 l/ha 7 7 

Bladluis2 3 

Bieten Trips3 0,05 l/ha 1 0,05 l/ha - 7 

Granen Bladluis 0,05 l/ha 1 0,05 l/ha - 28 

Droog te oogsten erwten Kevers4, trips5 0,05 l/ha 2 0,1 l/ha 7 7 

Erwten zonder peul Kevers4, trips5 0,05 l/ha 2 0,1 l/ha 7 7 

Sluitkoolachtigen (onbedekte 

teelt) 

Rupsen6,7,8, trips9 0,05 l/ha 3 0,25 l/ha 7 7 



Toepassingsgebied Werkzaamheid 

getoetst op 

Dosering* 

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus  

Maximaal 

aantal 

liter middel 

per 

ha per 

teeltcyclus 

 

Minimum interval 

tussen toepassingen 

in dagen 

Veiligheidstermijn 

in dagen  

Vliegen en 

muggen10 

5 

Bloemkoolachtigen (onbedekte 

teelt) 

Rupsen6,7,8 , trips9 0,05 l/ha 3 0,25 l/ha 7 7 

Vliegen en 

muggen10 

5 

Uien Trips9 0,05 l/ha 3 0,15l/ha 7 7 

Sjalotten Trips9 0,05 l/ha 3 0,15 l/ha 7 7 

 Najaarsgeplante bloembollen en 

bloemknollen(onbedekte teelt) 

Bladluis (virus) 0,05 l/ha11 7 0,35 l/ha 7 - 

 Voorjaarsgeplante bloembollen 

en bloemknollen (onbedekte teelt) 

Bladluis (virus) 0,05 l/ha11 18 0,9 l/ha 7 - 

* 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 Coloradokever (Leptinotarsa decemlineata) 
2 Groene perzikluis (Myzus persicae), Wegedoornluis (Aphis nasturtii), Aardappeltopluis (Macrosiphium euphorbiae) 
3 Trips (Thrips angusticeps) 
4 Bladrandkever (Sitona lineatus). 

5 Vroege akkertrips (Thrips angusticeps), Erwtentrips (Kakothrips robustus) 
6 Koolrupsen (Pieris brassicae en P. rapae) 
7 Koolmot (Plutella xylostella) 
8 Bladrollers (Clepsis spectrana),  
9 Trips (Thrips tabaci) 
10 Koolgalmug (Contarinia nasturtii) 
11in combinatie met minerale olie 

 



Overige toepassingsvoorwaarden 

 

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van consumptie-, zetmeel-, en pootaardappelen, droog te oogsten erwten, 

erwten zonder peul, sluitkoolachtigen, bloemkoolachtigen, uien, sjalotten, najaarsgeplante en voorjaarsgeplante bloembollen en bloemknollen (onbedekte 

teelt) in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen. 

 

Gevaarlijk voor niet-doelwitarthropoden. Vermijd onnodige blootstelling. 

 

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen te beschermen mag dit product niet gebruikt worden op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen 

waar bijen actief naar voedsel zoeken. 

 

 

 
 


