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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
Toepassingsgebied

Te bestrijden
organisme

Dosering
(middel) per
toepassing

Maximale
dosering
(middel) per
toepassing

Maximaal aantal Maximaal
toepassingen per aantal liter
teeltcyclus
middel per
ha per
teeltcyclus

Minimum
interval tussen
toepassingen in
dagen

lelie
(onbedekte teelt)
tulp
(onbedekte teelt)
lage boomkwekerijgewassen
<50 cm
(onbedekte teelt)

Vuur¹

1,5 l/ha

1,5 l/ha

1

1,5 l/ha

-

Vuur1

1,5 l/ha

1,5 l/ha

1

1,5 l/ha

-

Bladvlekkenziekte2

2

2,1 l/ha

5

lage vaste planten <50 cm
(onbedekte teelt)

Bladvlekkenziekte2

0,35%
1,4 l/ha
(350 ml middel
per 100 liter
water)
0,35%
1,4 l/ha
(350 ml middel
per 100 liter
water)

2

2,1 l/ha

5

¹ Vuur (Botrytis spp.)
2
Bladvlekkenziekte (Phoma spp. Septoria spp.)

Het gebruik in de bedekte bolbloementeelt van lelie en tulp is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen
werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel
gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied

Te bestrijden
organisme

Bolbloementeelt van Vuur¹
lelie
(bedekte, niet
grondgebonden teelt)
Bolbloementeelt van Vuur1
tulp
(bedekte, niet
grondgebonden teelt)
¹ Vuur (Botrytis spp.)

Dosering (middel)
per toepassing

Maximale
dosering (middel)
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per 12
maanden
4

Maximaal aantal
liter/kg middel
per ha per 12
maanden
6 l/ha

Minimum
interval tussen
toepassingen
in dagen
7

1,5-2,0 l/ha

2,0 l/ha

1,5-2,0 l/ha

2,0 l/ha

4

6 l/ha

7

Toepassingsvoorwaarden
In de onbedekte teelt van tulp en lelie toepassen in een watervolume van 200 tot 400 liter water per ha.
In lage boomkwekerijgewassen en vaste planten toepassen in een watervolume van maximaal 400 liter water per ha.
Het is niet toegestaan dit middel toe te passen door middel van een met de hand getrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets).
Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in onbedekte teelten van lage boomkwekerijgewassen en lage vaste planten uitsluitend
toegestaan indien geen andere vegetatie dan het geteelde gewas aanwezig is of als de totale bodembedekking van het gewas meer dan 70% is.
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van lage boomkwekerijgewassen < 50 cm, lage vaste planten <50
cm en lelies en tulpen uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 90%
driftreducerende spuitdoppen.
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.
Daar waar geen ervaring is opgedaan in het gewas of ras, verdient het aanbeveling om door een proefbespuiting vast te stellen of het gewas of
ras de behandeling verdraagt.

