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Wettelijk Gebruiksvoorschrift  

Het middel is uitsluitend toegelaten als groeiregulator voor het professionele gebruik door middel van een dompelbehandeling na de oogst in de volgende 

toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juli 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden. 

 

Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassingsgebied Doel groeiregulatie Dosering* middel per toepassing  Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus  

Lelie bloementeelt Bloeibevordering 0,45% (450 ml per 100 liter water) 1 

* 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. 

 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

Om schuimvorming tegen te gaan moet de oplossing voorzichtig worden bereid door eerst de helft van de hoeveelheid water toe te voegen en daarna 

voorzichtig de formulering hierin te mengen en vervolgens de rest van het water toe te voegen. Vloeistof voorzichtig roeren. 

 

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/of knollen. 

 

Let op: Effect van het middel is afhankelijk van factoren als opslagtijd, cultivar en weersomstandigheden. 

 

Let op: In sommige variëteiten van lelie kan het product de opkomst van het gewas licht vertragen.  

 

Dompelen van bloembollen:  

Ontsmetting van plantgoed van bloembol- en knolgewassen mag uitsluitend plaatsvinden met technieken waarbij geen fust wordt mee-ontsmet of met 

gebruikmaking van speciaal daarvoor bestemd en gemerkt fust van niet absorberend materiaal. Het laden en lossen van fust in of uit 

de ontsmettingsinstallatie, alsmede het verplaatsen van daarbij gebruikt fust, dient uitsluitend met mechanische hulpmiddelen plaats te vinden. 

 



Om in het water levende organismen te beschermen dient tijdens en na de dompelbehandeling van bloembollen emissie naar het oppervlaktewater te 

worden voorkomen. Toepassing mag uitsluitend plaatsvinden indien 

• dompelhandelingen plaatsvinden op een locatie waarbij geen afspoeling of afwatering op oppervlaktewater of riool mogelijk is en waarbij wordt 

voorkomen dat via transportmiddelen (b.v. heftruck) verspreiding van dompelvloeistof plaatsvindt; 

• Na dompelen het fust wordt droog geblazen en minimaal 12 uur uitdruipt; 

• Transport van behandelde bollen naar het veld of een andere locatie uitsluitend wordt uitgevoerd met een emissievrije transportwagen. Dit kan 

bijvoorbeeld een transportwagen zijn met opvanggoten en een opvangcontainer. 

• Eventuele lek/ restvloeistoffen worden hergebruikt, als chemisch afval worden afgevoerd of via een zuiveringssysteem (bijvoorbeeld PhytoBac of 

Heliosec) verwerkt worden conform wetgeving. 


