Wakil XL WG en aanbevelingen, 13296 N W.2.
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door
middel van zaadbehandeling (zaadcoating) in de volgende toepassingsgebieden (volgens
Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde
toepassingsvoorwaarden
Toepassingsgebied Te bestrijden organisme

Kiemschimmels1
Anthracnose²
Valse meeldauw³
Fusarium4
1
Kiemschimmels (Pythium spp.)
² Anthracnose, lichte vlekkenziekte (Ascochyta spp.)
³ Valse meeldauw (Peronospora spp.)
4 Fusarium (Fusarium spp.)
Erwt zonder peul

Dosering (middel) per
toepassing
200 gram per 100 kg zaad

Het gebruik in de teelt van vlinderbloemige voedergewassen is beoordeeld conform artikel
51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en
fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te
voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze
toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Toepassingsgebied Te bestrijden organisme
Dosering (middel) per
toepassing
Vlinderbloemige
Kiemschimmels1
voedergewassen
Anthracnose²
voor
Valse meeldauw³
zaaizaadproductie
Fusarium4
1
Kiemschimmels (Pythium spp.)
² Anthracnose, lichte vlekkenziekte (Ascochyta spp.)
³ Valse meeldauw (Peronospora spp.)
4 Fusarium (Fusarium spp.)

200 gram per 100 kg zaad

Toepassingsvoorwaarden
Het volgende moet worden vermeld op de zakken met behandeld zaad:
Bij het zaaien
Om vogels en wilde zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem
worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt.
Om vogels en wilde zoogdieren te beschermen moet u gemorste zaden verwijderen.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen metalaxyl-m,cymoxanil en fludioxonil. Metalaxyl-m
behoort tot de fenylamide fungiciden. De FRAC code is 4. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamide-oxime fungiciden. De FRAC code is 27 . Fludioxonil behoort tot de fenylpyrrole
fungiciden. De FRAC code is 12 . Bij dit product bestaat er geringe kans op
resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die
gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen
Maatregelen ter voorkoming van oppervlaktewaterverontreiniging
“Gewasbeschermingsmiddelen horen niet thuis in water”
Om waterleven te beschermen en omdat oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding gebruikt
kan worden is het van groot belang emissie naar het oppervlaktewater te voorkomen.
Syngenta raadt daarom aan de volgende maatregelen te nemen:


Respecteer de verplichte maatregelen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) zoals
de voorgeschreven driftreducerende maatregelen en teeltvrije zones.



Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl of
www.activiteitenbesluitagrarisch.nl voor meer informatie over alle vormen van
emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te
beperken.

