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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  

Maximale 
dosering  
middel per 
toepassing 

Maximaal 
aantal 
toepassingen 
per 12 
maanden 
 

Minimum 
interval tussen 
toepassingen in 
dagen 

Veiligheidstermijn in 
dagen 

Wintertarwe 
(onbedekte teelt) 

Meeldauw1 

Roest2 

Blad- en aarziekten 

0,5 L/ha 0,5 L/ha 2 14 42 

Wintergerst 
(onbedekte teelt) 

Meeldauw1 

Roest3 

Bladvlekkenziekte4 

Netvlekkenziekte5 

0,5 L/ha 0,5 L/ha 2 14 42 

Triticale 
(onbedekte teelt) 

Blad- en aarziekten 0,5 L/ha 0,5 L/ha 2 14 42 

Zomertarwe 
(onbedekte teelt) 

Meeldauw1 

Roest2 

Blad- en aarziekten 

0,5 L/ha 0,5 L/ha 2 14 42 

Zomergerst 
(onbedekte teelt) 

Meeldauw1 

Roest3 
0,5 L/ha 0,5 L/ha 2 14 42 

Graszaadteelt 
(onbedekte teelt) 

Meeldauw1 0,5 L/ha 0,5 L/ha 2 180 28 tussen 
toepassing en 



Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op 

Dosering* 
middel per 
toepassing  

Maximale 
dosering  
middel per 
toepassing 

Maximaal 
aantal 
toepassingen 
per 12 
maanden 
 

Minimum 
interval tussen 
toepassingen in 
dagen 

Veiligheidstermijn in 
dagen 

beweiden en/of 
maaien voor 
vervoedering 

Boomkwekerijgewassen Roest 0,1% (100 
mL per 100 
L water) 

1,2 L/ha 2 14 - 

Vaste planten Roest 0,1% (100 
mL per 100 
L water) 

1 L/ha 2 14 - 

* 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 
1 Meeldauw (Erysiphe graminis) 
2 Roest (Puccinia striiformis f.sp. tritici, Puccinia recondita f.sp. tritici) 
3 Roest (Puccinia striiformis f.sp. hordei, Puccinia hordei) 
4 Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis) 
5 Netvlekkenziekte (Pyrenophora teres / Drechslera teres). 
 
Het gebruik in de teelt van potplanten is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting 
Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom 
aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze 
toepassingsgebied/en valt onder 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 

Potplanten Meeldauw 0,05-0,1% (50-100 1,2 L/ha 3 7 



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 

Roest 
Bladvlekkenziekte 

mL per 100 L water) 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet 
worden afgeweken.  
 
Overige toepassingsvoorwaarden 
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen, vaste planten, 
potplanten en perkplanten in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 75 % 
driftreducerende doppen; in de teelt van opzetters is het gebruik van 90 % driftreducerende doppen noodzakelijk. 
 
Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling. 
 
Resistentiemanagement 
Dit middel bevat de werkzame stof propiconazool. Propiconazool behoort tot de triazole fungiciden. De FRAC code is 3. Bij dit product bestaat 
er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de 
voorlichtingsboodschappen op te volgen. 
 


