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Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (Definitielijst 

toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden. 

 

Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassingsgebied Type toepassing Werkzaamheid 

getoetst op 

Dosering* 

middel per 

toepassing  

Maximale 

dosering  

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 12 

maanden 

Minimum 

interval tussen 

toepassingen in 

dagen 

Veiligheidstermijn 

in dagen 

Druif 

(bedekte 

boomkwekerij) 

dompelbehandeling Esca1 0,2 kg/hL** - 4 (zie tabel 

Toepassingstijdstip) 

- - 

Druif  

(onbedekte teelt) 

gewasbehandeling Esca1 0,2 

kg/ha*** 

0,2 kg/ha 2 7 - 

Tomaat 

(bedekte teelt) 

gewasbehandeling Botrytis2 5-10 g/100 L 

water 

0,15 kg/ha 8 5 1 

* 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. 

** 100 L water voor 3x1000 planten (de dompelvloeistof in de container kan 3 keer gebruikt worden); 

***  Low volume toepassing in 100 liter water per ha tijdens rustperiode van het gewas. 
1 Esca (Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum); 
2 Botrytis (Botrytis cinerea/ Botryotinia fuckeliana). 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

Roeren tijdens gebruik. 

 

In de teelt van tomaat het middel toepassen in 500 tot 1500 liter water per ha. 

 



In de teelt van tomaat toepassen zodra de eerste laterale apicale scheuten van tomatenplanten zichtbaar zijn (BBCH 21) tot de oogst (BBCH 89). 

 

Bevat Trichoderma atroviride SC1. Micro-organismen kunnen sensibiliserende reacties veroorzaken. 

 

In de teelt van druif kan de werking variabel zijn. Dit middel is gebaseerd op een micro-organisme en kan bijdragen aan de preventieve bestrijding van Esca 

in combinatie met preventieve maatregelen. 

 

Toepassinsgstijdstip Methode 

Na het klaarmaken van de onderstammen en stekken, vóór de koude 

bewaring 

Onderdompelen van de onderstammen en stekken 

Tijdens de rehydratatie, vóór het enten Onderdompelen van de onderstammen en stekken 

 

 

 


