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Wettelijk Gebruiksvoorschrift  

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

toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden 2.1 CTGB juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden. 

 

Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassingsgebied Doel groeiregulatie Dosering* middel 

per toepassing  

Maximale dosering  

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 12 

maanden 

Minimum interval 

tussen toepassingen in 

dagen 

Appel 

(onbedekte teelt) 

Verbetering 

schilkwaliteit en 

maatsortering 

0,025-0,05%  

(25 – 50 

ml per 100 liter 

water) 

0,75 L/ha 4 7 

Peer 

(onbedekte teelt) 

Verbetering 

vruchtzetting 

0,025% (25 ml per 

100 liter water) 

0,375 L/ha 2 2 

* 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. 

 

Het gebruik in de teelt van vruchtbomen en struiken is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen 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 deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

 



Toepassingsgebied Doel groeiregulatie Dosering* middel 

per toepassing  

Maximale dosering  

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 12 

maanden 

Minimum interval tussen 

toepassingen in dagen 

Vruchtbomen en –

struiken 

(onbedekte opkweek) 

Toename van het 

aantal takken  

2,5-5%  

(2,5-5 L per 100 

liter water) 

10 L/ha 3 14 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.  

 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

In de teelt van appel en peer het middel in minimaal 500 liter water per ha toepassen, ook in geval van vernevelen. 

 

In de teelt van appel de eerste toepassing uitvoeren tussen volle bloei (BBCH 65) en einde bloei (BBCH 69). Vervolgens nog 3 keer herhalen met een interval 

van 7 tot 12 dagen, met de laatste toepassing uiterlijk BBCH 73 (tweede vruchtval). 

 

In de teelt van peer bij afwezigheid van vorst 2 toepassingen uitvoeren. De eerste toepassing bij aanvang bloei (BBCH 61) en de tweede toepassing tussen 

volle bloei (BBCH 65) en einde bloei (BBCH 67) , waarbij een interval van minimaal 2 dagen wordt aangehouden. 

 

Bij vorstschade tussen het roze knop stadium (BBCH 57) en bloemblaadje val (BBCH 67) binnen 24 uur toepassen. De toepassing eventueel herhalen 

wanneer weer vorstschade optreedt. 

 

De toepassing in vruchtbomen en struiken dient handmatig gedaan te worden. Bespuiting dient van boven naar beneden, op het bovenste gedeelte van de 

planten worden gericht (30-40 cm). Aanbrengen op een spil hoogte van ongeveer 50 – 90 cm, afhankelijk van de hoogte waarop de eerste takken gewenst 

zijn. 

 


