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Wettelijk Gebruiksvoorschrift          

Het middel is uitsluitend toegelaten als elicitor 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  

Maximale 

dosering  middel 

per toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 12 

maanden 

Minimum interval 

tussen 

toepassingen in 

dagen 

Chrysant 

(bedekte teelt) 

Japanse roest1 0,005% (5 gram middel in 

100 liter water) 

50 g/ha 3 per teeltcyclus, 

15 per 12 maanden 

7 

* 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. 
1Japanse roest (Puccinia horiana) 

 

Het gebruik in de onbedekte teelt van pot- en snijchrysant is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen 

werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. 

Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

Toepassingsgebied Werkzaamheid 

aannemelijk tegen 

Dosering* middel per 

toepassing  

Maximale 

dosering middel 

per toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 12 

maanden  

Minimum interval 

tussen toepassingen 

in dagen 

Potchrysant 

(onbedekte teelt) 

Japanse roest1 0,005% (5 gram 

middel/100 liter water) 

50 g/ha 3   7 

Snijchrysant (onbedekte 

teelt) 

Japanse roest1 

 

0,005% (5 gram 

middel/100 liter water) 

50 g/ha 3 7 



* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.  
1 Japanse roest (Puccinia horiana) 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.  

Het middel toepassen met een watervolume van 500-1000 liter per ha. 

De werkzame stof van dit middel is een zogenaamde elicitor. Dit betekend dat de stof zelf geen directe werking heeft tegen Japanse roest, maar dat het de 

natuurlijke weerstand van de plant verhoogt waardoor aantasting wordt voorkomen. Pas het middel daarom preventief toe. 

Er kan enige groeireductie optreden. Het verdient aanbeveling middels een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas of ras geen schade 

ondervindt. 

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stof acibenzolar-S-methyl. Deze werkzame stof behoort tot de benzo-thiadizolen (BTH’s). De FRAC code is P1. Hoewel het 

resistentierisico niet bekend is valt de kans op resistentieontwikkeling niet uit te sluiten. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die 

gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.  

 

 


