
TEGEN SCHIMMELS

inhoud: 10 L e
Batch nr: zie verpakking

Toelatingshouder:
Makhteshim-Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK  Leusden, Holland
www.mabeno.com
® geregistreerd handelsmerk van:
Irvita Plant Protection N.V.

Deze verpakking is bedrijfsafval, 
mits deze is schoon gespoeld 

zoals wettelijk is voorgeschreven

  werkzame stoffen: 450 g/l folpet & 100 g/l tebuconazool
            formulering: suspensie concentraat (SC)
 toelatingsnummer: 13168 N

vorstvrij bewaren
goed schudden voor gebruik
nooit de verpakking open laten staan
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Spirit®

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schim-
melbestrijdingsmiddel:
a. Gewasbehandeling 
- in de teelt van bloembolgewassen;
- in de teelt van lage boomkwekerijgewassen en 
  vaste planten in de volle grond en in containers 
 buiten, mits maximaal 4 maal toegepast per 
 groeiseizoen.
b. Plantgoedbehandeling
- ten behoeve van de teelt van bloembol- en bol- 
 bloemgewassen. 
Om in het water levende organismen te bescher-
men is de toepassing in percelen die grenzen 
aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan 
indien gebruik wordt gemaakt van 90% driftredu-
cerende doppen.

Het is niet toegestaan dit middel toe te passen 
door middel van een met de handgetrokken of 
geduwde spuitboom (spuitfiets).

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professi-
oneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

GEWASBEHANDELING
Bij gewasbehandelingen ter voorkoming van 
vuur in tulp en lelie mag maximaal 9 l middel per 
ha per seizoen worden toegepast. Verdere be-
handelingen ter voorkoming van vuur uitvoeren 
met een ander daarvoor toegelaten middel. Voeg 
Spirit als laatste toe aan de tank of het bad.

Tulp 
Ter voorkoming van aantasting door vuur (Botry-
tis cinerea en Botrytis tulipae). 
Vanaf opkomst tot ca 14 dagen voor de oogst 
regelmatig gewasbehandelingen uitvoeren. 
Afhankelijk van de ziektedruk en de weersom-
standigheden de behandeling om de 8-12 dagen 
herhalen.
Dosering: 1,5 - 2 liter middel per ha. Afhankelijk 
van de infectiedruk, weersomstandigheden en 
ras. De hoge dosering kiezen als de omstandig-
heden voor de ontwikkeling van de ziekte gunstig 
zijn.

Lelie 
Ter voorkoming van aantasting door vuur (Botry-
tis cinerea en Botrytis elliptica). 
Vanaf de opkomst tot plm. 14 dagen voor de oogst 
regelmatig gewasbehandelingen uitvoeren. 
Afhankelijk van de ziektedruk en de weersom-
standigheden de behandeling om de 6-12 dagen 
herhalen. 

Dosering: 1,5 - 2 liter middel per ha. Afhankelijk 
van de infectiedruk, weersomstandigheden en 
ras. De hoge dosering kiezen als de omstandig-
heden voor de ontwikkeling van de ziekte gunstig 
zijn.

Opmerking: Daar waar geen ervaring is opge-
daan in het gewas of ras, verdient het aanbeve-
ling om door een proefbespuiting vast te stellen 
of het gewas of ras de behandeling verdraagt.

Lage boomkwekerijgewassen en vaste planten 
(tot 50 cm hoogte) in de vollegrond en de buiten-
teelt van containers 
Ter voorkoming van aantasting door bladvlekken, 
veroorzaakt door Phoma spp. en Septoria spp.
De 1e behandeling uitvoeren zodra aantasting 
wordt waargenomen. Afhankelijk van gewas, 
infectiedruk, ziekteontwikkeling en de weers-
omstandigheden de behandelingen regelmatig 
herhalen. Maximaal 4 toepassingen per groeisei-
zoen. Indien meer behandelingen tegen bladvlek-
ken nodig zijn, dient te worden overgegaan op 
een ander daarvoor toegelaten middel op basis 
van een werkzame stof met een ander werkings-
mechanisme.
Dosering: 0,35 % (0,35 liter middel per 100 l water, 
maximaal 400 liter water per ha toepassen).

Opmerking: Daar waar geen ervaring is opge-
daan in het gewas of ras, verdient het aanbeve-
ling om door een proefbespuiting vast te stellen 
of het gewas of ras de behandeling verdraagt.

PLANTGOEDBEHANDELING

Tulp 
Plantgoedbehandeling ter bestrijding van schim-
melziekten (o.a. Fusarium). 
Het plantgoed bij voorkeur kort voor het planten 
15 minuten dompelen.
Dosering: 1,25% (1,25 liter middel per 100 liter 
water).

Lelie 
Plantgoedbehandeling ter bestrijding van schim-
melziekten (o.a. Fusarium). 
De leverbare bollen na de oogst, voor het in be-
waring brengen, maximaal 15 minuten dompelen. 
Het plantgoed bij voorkeur kort voor het planten 
15 minuten dompelen.
Dosering: 1,25% (1,25 liter middel per 100 liter 
water).

Hyacint 
Plantgoedbehandeling ter bestrijding van huid-
ziekten (Fusarium en Embellisia). 
Het plantgoed bij voorkeur kort voor het planten 
gedurende 15 minuten dompelen. 

De opgegeven eigenschappen van onze producten en 
de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn 
tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek 
en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen 
in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons 
geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, 
teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, 
deze omstandigheden de werking van het product en 
de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloe-
den, kunnen wij in verband hiermee geen aansprake-
lijkheid aanvaarden voor een minder goede werking 
of schade ontstaan door toepassing van ons product. 
Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het 
product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, 
bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op 
te nemen met uw leverancier, om u te laten adviseren 
omtrent de geschiktheid van dit product voor de door 
u beoogde toepassing. 47
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Dosering: 1,25% (1,25 liter middel per 100 liter 
water).

De wortelkrans moet ten tijde van de behande-
ling nog in rust zijn en het verdient aanbeveling 
de bollen direct na de behandeling te planten.

Gladiool 
Ter bestrijding van Fusarium.
Het plantgoed gedurende 15 minuten dompelen.
Dosering: 1,25% (1,25 liter middel per 100 liter 
water).

Nerine 
Ter bestrijding van bolrot (Fusarium sacchari).
Bij voorkeur kort voor het planten gedurende 15 
minuten dompelen.
Dosering: 1,25% (1,25 liter middel per 100 liter 
water).

WAARSCHUWINGSZINNEN
Irriterend voor de ogen • Carcinogene effecten 
zijn niet uitgesloten • Kan overgevoeligheid ver-
oorzaken bij contact met de huid • Zeer vergiftig 
voor in het water levende organismen; kan in het 
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke ef-
fecten veroorzaken •  Mogelijk gevaar voor be-
schadiging van het ongeboren kind. 

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Niet roken tijdens gebruik • Uitsluitend in  de oor- 
spronkelijke verpakking bewaren • Draag ge-
schikte beschermende kleding, handschoenen • 
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raad-
plegen en verpakking of etiket tonen • Voorkom 
lozing in het milieu. Vraag om speciale instruc-
ties/veiligheidskaart.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens 
en milieu te voorkomen.



Toelatingshouder:
Makhteshim-Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK  Leusden, Holland
www.mabeno.com
® geregistreerd handelsmerk van: Irvita Plant Protection N.V.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:
a.  Gewasbehandeling 
- in de teelt van bloembolgewassen;
- in de teelt van lage boomkwekerijgewassen en vaste planten in de volle grond en in containers buiten, mits 
  maximaal 4 maal toegepast per groeiseizoen.
b.  Plantgoedbehandeling
- ten behoeve van de teelt van bloembol- en bolbloemgewassen. 
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen die grenzen aan 
oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 90% driftreducerende doppen.

Het is niet toegestaan dit middel toe te passen door middel van een met de handgetrokken of geduwde 
spuitboom (spuitfiets).

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

WAARSCHUWINGSZINNEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

WAARSCHUWINGSZINNEN
Irriterend voor de ogen • Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij 
contact met de huid • Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange 
termijn schadelijke effecten veroorzaken • Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. 

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Niet roken tijdens gebruik • Uitsluitend in  de oorspronkelijke verpakking bewaren • Draag geschikte 
beschermende kleding, handschoenen • In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking 
of etiket tonen • Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

VORSTVRIJ BEWAREN

Voor gebruiksaanwijzing, toepassing en batchnr.: zie individuele verpakking.

TEGEN SCHIMMELS

inhoud: 2 x 10 L e
Batch nr: zie verpakking

  werkzame stoffen: 450 g/l folpet & 100 g/l tebuconazool
            formulering: suspensie concentraat (SC)
 toelatingsnummer: 13168 N
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Deze verpakking
 is bedrijfsafval.

UN 3082


