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Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden 

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

 

Toepassingsgebied Te bestrijden 

organisme 

Dosering 

(middel) per 

toepassing  

Maximale dosering  

(middel) per 

toepassing  

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 12 

maanden 

Minimum interval 

tussen toepassingen 

in dagen 

Bloembol- en bloemknolgewassen  bladluis 0,5 kg/ha 0,5 kg/ha 2 per 12 maanden 7 

Bloemisterijgewassen   bladluis 0,05% (50 gram 

per 100 liter 

water) 

0,5 kg/ha 2 per 12 maanden 7 

Boomkwekerijgewassen  bladluis 0,05% (50 gram 

per 100 liter 

water) 

0,5 kg/ha 2 per 12 maanden 7 

Vaste plantenteelt  bladluis 0,05% (50 gram 

per 100 liter 

water) 

0,5 kg/ha 2 per 12 maanden 7 

Openbaar groen  bladluis 0,5 kg/ha 0,5 kg/ha 2 per 12 maanden 7 

 

Toepassingsvoorwaarden 

Om in het water levende organismen te beschermen is de zij- of opwaartse toepassing in de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen (met uitzondering van 

spillen) en openbaar groen uitsluitend toegestaan op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater. 
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Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de onbedekte teelten van bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, vaste 

plantenteelt, boomkwekerijgewassen (neerwaarts spuiten) en openbaar groen (neerwaarts spuiten) in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend 

toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van een van de volgende driftreducerende maatregelen: 

• minimaal 95% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter 

• spuitboomverlaging (30 cm) in combinatie met luchtondersteuning in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter  

• Hardi Twin Force met luchtondersteuning en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter  

• Släpduksysteem en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter  

• Wingssprayer en minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0  meter 

• een overkapte beddenspuit in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter 

• luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een teeltvrije zone van 1,0 meter 

 

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de onbedekte teelten van spillen (boomkwekerijgewassen), in percelen die grenzen aan 

oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien: 

- gespoten wordt met een axiaalspuit en minimaal 95% driftreducerende spuitdoppen 

 

Vanaf 1 januari 2018 is het in de bedekte teelten niet toegestaan om ongezuiverd afvalwater te lozen. Het te lozen afvalwater mag uitsluitend op het 

oppervlaktewater of riool worden geloosd, nadat het door een goed werkende zuiveringsvoorziening is geleid die tenminste 95% van de werkzame stof uit deze 

afvalwaterstroom verwijdert. 

 

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het 

gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden. 

 

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. 

 

 

 

 

 


