
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN 
BIOCIDEN 
 
13 mei 2015 
 
Actueel WGGA van het middel Regulex 10 SG, 14817 N  
 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik: 

a)   in de teelt van appels als middel om vruchtschilverruwing tegen te gaan;  
b) in de teelt van peren als groeiregulator. 

 
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 
 
 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
 
Appels, ter verbetering van de vruchtschil. 
Voor het verminderen van vruchtverruwing bij appel, moet een eerste behandeling van 
Regulex 10 SG worden toegepast tussen volle bloei en het einde van de bloei. Bij koud en 
nat weer kan het nodig zijn reeds in de volle bloei te beginnen met de behandelingen, terwijl 
onder goede weersomstandigheden de behandelingen uiterlijk aan het einde van de bloei bij 
het vallen van de kroonblaadjes moeten worden uitgevoerd. Er worden 3-4 behandelingen 
uitgevoerd met een interval van 7-12 dagen. Voor een  optimale opneembaarheid van 
Regulex 10 SG is een hoge luchtvochtigheid en een voldoende water hoeveelheid bij de 
toepassing noodzakelijk. 
Dosering:   
5 – 10 g middel per 100 liter spuitvloeistof (0,005% – 0,010%), bij voorkeur toegepast met 
een water hoeveelheid van 1000 l/ha. De hoogste dosering toepassen op percelen en/of 
rassen waar in het algemeen sterke verruwing optreedt. Regulex 10 SG bij voorkeur niet 
gelijktijdig met andere middelen toepassen. 
Het product kan in een hogere dosering dan aanbevolen een ongunstige invloed hebben op 
de vorming van de bloemknoppen. 
 
Peren, ter verbetering van vruchtzetting en de vruchtschil en -vorm. 
Voor oogstregeling bij Doyenne du Comice en Conference. Op Conference draagt het 
gebruik van Regulex 10 SG bij tot een betere vruchtvorm en schilkwaliteit. Toepassen vanaf 
het moment dat 20-30% van de bloemen open zijn. 
Bij de inzet na nachtvorst is het van belang Regulex 10 SG bij voorkeur binnen 1 dag, maar 
binnen een periode van 2 dagen na de nachtvorst toe te passen om een maximale werking 
op vruchtzetting te krijgen. 
Dosering:  
15 g middel per 100 liter spuitvloeistof (0,015%), bij voorkeur toegepast met een water 
hoeveelheid van 1000 l/ha. 
 
 
 
 
 


