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A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel 

a. in de teelt van wintertarwe en zomertarwe 

b. in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen met maximaal 1000 liter spuitvloeistof 
per ha  

c. in de bedekte teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten met maximaal 1000 
liter spuitvloeistof per ha 

Dit middel mag maximaal 2 keer per jaar worden toegepast. 
 
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van granen 
uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt 
gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen. 
 
Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 
 

Veiligheidstermijnen: 
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 
6 weken voor wintertarwe en zomertarwe. 
 

 
B. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Toepassingen 
 
Wintertarwe en zomertarwe, ter bestrijding van Septoria spp. (onder andere kafjesbruin) en 
bladvlekkenziekten (Mycosphaerella graminola en Leptosphaeria nodorum). Een 
behandeling uitvoeren in de periode vanaf het verschijnen van het vlagblad tot het in de aar 
komen van het gewas (Z39 - 59). 
Indien reeds in de periode vanaf het begin van het schieten van het gewas tot het 
verschijnen van het vlagblad (Z31 - 39) bladvlekkenziekte optreedt, dan een eerste 
behandeling uitvoeren. Voor de bestrijding van overige blad- en aarziekten dient een daartoe 
toegelaten middel te worden toegevoegd. 
Dosering: 1 - 2 liter per ha in combinatie met een daartoe toegelaten middel ter 

bestrijding van andere blad- en aarziekten. 

 

 

 

Bedekte teelt van Bloemisterijgewassen 



Chrysanten, ter bestrijding van Japanse roest 
In het vegetatieve stadium van het gewas een bespuiting uitvoeren en om de 7-10 dagen 
herhalen in een schema met voor deze toepassing toegelaten middelen. 
Dosering: 0,3% (300 ml per 100 liter water) 
 
Chrysanten, ter bestrijding van Ascochyta  
Voor en na het opruimen van mogelijke infectiehaarden het gehele gewas spuiten waarbij 
ook de onderzijde van het blad goed geraakt dient te worden. De bespuiting regelmatig 
herhalen in een schema met voor deze toepassing toegelaten middelen. 
Dosering: 0,3% (300 ml per 100 liter water) 
 
Violen, ter bestrijding van bladvlekkenziekte  
Zodra aantasting wordt waargenomen een bespuiting uitvoeren en om de 10-14 dagen 
herhalen in een schema met voor deze toepassing toegelaten middelen. 
Dosering: 0,3% (300 ml per 100 liter water) 
 
Anjers, ter bestrijding van spat (Mycosphaerella) 
Zodra aantasting wordt waargenomen een bespuiting uitvoeren en om de 10-14 dagen 
herhalen in een schema met voor deze toepassing toegelaten middelen. 
Dosering: 0,3% (300 ml per 100 liter water)  
 

Bedekte teelt van Boomkwekerijgewassen en vaste planten, ter bestrijding van Botrytis, 
roest, valse meeldauw en bladvlekkenziekte  
Roest en bladvlekkenziekte dienen preventief te worden bestreden; bij Botrytis spp. en valse 
meeldauw een bespuiting uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen. De bespuiting 
regelmatig herhalen in een schema met voor deze toepassing toegelaten middelen. 
Dosering: 0,3% (300 ml per 100 liter water) 
 
 
Het verdient aanbeveling om door middel van een proefbespuiting na te gaan of het in 
aanmerking komende gewas het middel verdraagt. 

 
 
 
 


