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WGGA bij het besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007 
Insegar 25 WG (11643 N) 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van: 
 

a. appels en peren; 
b. pruimen. 

 
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen die grenzen 
aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien: 

- toepassingen plaatsvinden in de periode na 1 mei en 
- gespoten wordt met een tunnelspuit en een interval van 21 dagen, of 
- tussen het oppervlaktewater en de buitenste bomenrij een aaneengesloten windscherm 

en een rijpad aanwezig zijn en het windscherm niet bespoten wordt en een interval van 
21 dagen, of 

- in de eerste 20 meter grenzend aan de watergang gebruik gemaakt wordt van een 
venturi-dop in combinatie met een éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij en een 
interval van 21 dagen. 

 
Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwit anthropoden. Vermijd onnodige blootstelling. 
 
Niet toegestaan is het gebruik op bloeiende planten. 
 
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.  
 
Veiligheidstermijnen 
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 
21 dagen voor appels en peren 
28 dagen voor pruim 

 
 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Attentie: 
Het middel is gevaarlijk voor het broed van bijen, daarom niet toepassen op bloeiende 
gewassen of bloeiende onkruiden. Het bijenbroed wordt vergiftigd via het stuifmeel van 
bloemen die in geopende toestand bespoten zijn. Zelfs bespuiting van een zeer gering aantal 
open bloemen leidt al tot schade. 
Het middel werkt bij insecten als groeiregulator waardoor wordt voorkomen dat larven 
volwassen worden; rupsen worden gedood in het laatste larve stadium of tijdens de verpopping 
nadat ze door vraat voldoende middel hebben binnengekregen. 
 
Toepassingen 
 
Appels, ter bestrijding van de vruchtbladroller (Adoxophyes orana) 
Kort voor de bloei in het roseknop-stadium een bespuiting uitvoeren. In het hele perceel mogen 
tijdens de bespuiting geen open bloemen aanwezig zijn. 
Voor een goede werkzaamheid is het noodzakelijk dat voldoende blad aanwezig is.  
Dosering: 0,04% (40 gram per 100 liter water). 
 
Appels, ter bestrijding van de appelbladmineermot (Stigmella malella) 
Na volledige afloop van de bloei een behandeling uitvoeren. 
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Dosering: 0,04% (40 gram per 100 liter water). 
 
Peren, ter bestrijding van de vruchtbladroller (Adoxophyes orana) 
Na volledige afloop van de bloei een bespuiting uitvoeren. De bespuiting kan zonodig na  
10 dagen herhaald worden. 
Dosering: 0,04% (40 gram per 100 liter water). 
 
Appels en peren, ter bestrijding van de fruitmot (Cydia pomonella) 
Een bespuiting uitvoeren zodra 180-200 daggraden is bereikt. 
Dosering: 0,03% (30 gram per 100 liter water). 
N.B.: Bij toepassing op het pereras Beurré Hardy kan schade aan blad en vruchten 
ontstaan. 
 
Pruim, ter bestrijding van de vruchtbladroller (Aoxophyes orana) 
Na volledige afloop van de bloei een bespuiting uitvoeren. De bespuiting kan zonodig na  
10 dagen herhaald worden. 
Dosering: 0,04% (40 gram per 100 liter water). 
 
Pruim, ter bestrijding van de pruimemot (Cydia funebrana) 
Bestrijding eerste generatie aan het begin van de vlucht nadat de bloei volledig is afgelopen. 
Bestrijding tweede generatie aan het begin van de vlucht. Eventueel na 14 dagen herhalen. 
Dosering: 0,03 % (30 gram per 100 liter water). 
 
Opmerking 
De toelating in de teelt van pruim is tot stand gekomen op basis van een derdenuitbreiding via 
de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Hiervoor worden geen gegevens over 
werkzaamheid en fytotoxiciteit beoordeeld. Het gebruik van dit middel in deze teelt geschiedt 
daarom voor eigen risico van de teler. 
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