
  

 

Actueel WG van het middel Elatus Era, 15483 N 
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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 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde 

toepassingsvoorwaarden. 

 

Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassingsgebied Werkzaamheid getoetst op Dosering* middel 

per toepassing  

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus  

Veiligheidstermijn in dagen 

Wintertarwe Bruine roest1 

Gele roest2 

Bladvlekkenziekte3 

Aarfusarium4 

1 l/ha 1 42 

Wintergerst Netvlekkenziekte5 

Bladvlekkenziekte6 

Ramularia7 

Dwergroest8 

1 l/ha 1  

Winterrogge  Bruine roest1 

Bladvlekkenziekte6 

1 l/ha 1 42 

Triticale Bruine roest1 

Bladvlekkenziekte3 

1 l/ha 1 42 

Spelt Bruine roest1 

Gele roest2 

Bladvlekkenziekte3 

1 l/ha 1 42 

Zomertarwe Bruine roest1 

Gele roest2 

Bladvlekkenziekte3 

Aarfusarium4 

1 l/ha 1 42 

Zomergerst Netvlekkenziekte5 

Bladvlekkenziekte6 

1 l/ha 1  



  

 

Toepassingsgebied Werkzaamheid getoetst op Dosering* middel 

per toepassing  

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus  

Veiligheidstermijn in dagen 

Ramularia7 

Dwergroest8 

Zomerrogge Bruine roest1 

Bladvlekkenziekte6 

1 l/ha 1 42 

* 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 Bruine roest (Puccinia recondita) 
2 Gele roest (Puccinia striiformis) 
3 Bladvlekkenziekte (Septoria tritici, Septoria nodorum) 
4 Aarfusarium (Fusarium spp) 
5 Netvlekkenziekte (Pyrenophora teres) 
6 Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis) 
7 Ramularia (Ramularia collo-cygni) 
8 Dwergroest (Puccinia hordei) 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

In de teelt van winter- en zomertarwe, winter- en zomerrogge, triticale en spelt Elatus Era toepassen vanaf het zichtbaar worden van de eerste 

knoop (BBCH 31) tot aan het einde van de bloei (BBCH 69). In de teelt van winter- en zomergerst Elatus Era toepassen vanaf het zichtbaar 

worden van de eerste knoop (BBCH 31) tot aan einde van de aarvorming (BBCH 59). 

 

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in granen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend 

toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen. 

 

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stoffen benzovindiflupyr en prothioconazool. Benzovindiflupyr behoort tot de pyrazole-carboximiden, de FRAC 

code is 7. Prothioconazool behoort tot de triazolen, de FRAC code is 3. Bij dit product bestaat kans op resistentieontwikkeling. In het kader van 

het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen. 


