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Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden 

versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden. 

 

Toepassingsgebied Type toepassing Te bestrijden 

organisme 

Dosering (middel) 

per toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus  

Minimum 

interval tussen 

toepassingen in 

dagen 

Veiligheidstermijn in 

dagen  

Wijndruif  

(onbedekte teelt) 

Gewasbehandeling Valse meeldauw1 1,8 kg/ha 10 7 28 

Gladiool (onbedekte 

teelt) 

Dompelbehandeling Fusarium2 0,5% (0,5 kg per 

100L water) 

1 - - 

Krokus 

(onbedekte teelt) 

Dompelbehandeling Fusarium2 0,5% (0,5 kg per 

100L water) 

1 - - 

Iris  

(onbedekte teelt)  

Dompelbehandeling Fusarium2 0,5% (0,5 kg per 

100L water) 

1 - - 

Tulp  

(onbedekte teelt) 

Dompelbehandeling Fusarium2 0,5% (0,5 kg per 

100L water) 

1 - - 

Narcis m.u.v. 

grofbollige narcis 

(onbedekte teelt)  

Dompelbehandeling Fusarium2 0,5% (0,5 kg per 

100L water) 

1 - - 

Lelie  

(onbedekte teelt) 

Dompelbehandeling Fusarium2 0,5% (0,5 kg per 

100L water) 

1 - - 

Hyacint  

(onbedekte teelt) 

Dompelbehandeling Fusarium2 0,5% (0,5 kg per 

100L water) 

1 - - 

Bloembollen en 

bloemknollen 

(onbedekte teelt) 

Gewasbehandeling Grauwe 

schimmel3 

1,0 kg/ha 2 7 - 



Toelatingsnummer 16311 N 
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1 Valse meeldauw (Plasmopara viticola) 
2 Fusarium (Fusarium spp.) 
3 Grauwe schimmel (Botrytis spp.) 

 

Toepassingsvoorwaarden 

In de teelt van wijndruif het middel toepassen in 1000 tot 1200 liter water per ha.  

 

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van druiven op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan 

wanneer in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater het middel verspoten wordt met een Venturidop met ventilatorstand laag, waarbij de laatste 

gewasrij éénzijdig in de richting van het perceel bespoten dient te worden, in combinatie met een teeltvrije zone van 4,5 meter (gemeten vanaf het midden van de 

laatste gewasrij tot aan de insteek van de sloot). 

 

Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in de teelt van bloembollen en bloemknollen uitsluitend toegestaan voordat een bodembedekking van maximaal 

25% is bereikt. 

 

In de teelt van bloembollen en bloemknollen is het maximale aantal toepassingen 2. Dit kan onvoldoende zijn voor een volledige bestrijding van Grauwe schimmel. 

Het wordt daarom aangeraden het middel af te wisselen met toegelaten middelen op basis van andere actieve stoffen. 

 

 

 

 

 

 


