Toelatingsnummer 15107 N

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
Actueel WG van het middel WOPRO OXAMYL 10%G, 15107 N
8 april 2016
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als aaltjesbestrijdingsmiddel / insectenbestrijdingsmiddelen door middel van een grondbehandeling in de
volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
Toepassings
gebied

Type toepassing

Te bestrijden
organisme

Dosering (middel) per
toepassing

Aardappelen

Volveldsbehandeling kort voor of
tijdens poten
toplaagbehandeling
kort voor poten
rijenbehandeling tijdens poten
rijenbehandeling tijdens zaaien

aaltjes

40 kg/ha

Bieten

Aardbei
(vermeerderingsvelden)
Spruitkool
Bospeen, waspeen en
winterwortel
Lelie (onbedekte teelt)

,

volveldsbehandeling kort voor
planten
volveldsbehandeling kort voor
planten
rijenbehandeling tijdens zaaien
volveldsbehandeling kort voor of
tijdens zaaien
Volvelds- of rijenbehandeling voor

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus of per 12
maanden
1 per teeltcyclus

20 kg/ha

cystenaaltjes1
wortelknobbelaaltjes
vrijlevende aaltjes
kevers2, springstaarten
aaltjes

10 kg/ha
25 kg/ha
15 kg/ha
10 kg/ha
7,5 kg/ha
40 kg/ha

1 per 12 maanden

aaltjes

40 kg/ha

1 per 12 maanden

aaltjes

10 kg/ha
40 kg/ha

1 per 12 maanden

aaltjes

40 kg/ha

1 per teeltcyclus

1 per teeltcyclus

1
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Toepassings
gebied

Bloemisterijgewassen
(grondgebonden teelten)
Potplanten
Boomkwekerijgewassen
Bloemenzaadteelt
(onbedekte teelt)

1
2

Type toepassing

of direct na planten
volveldsbehandeling kort voor
planten
potgrondbehandeling voor
oppotten
volveldstoepassing kort voor zaaien
of planten
volveldstoepassing kort voor zaaien
rijenbehandeling tijdens zaaien

Te bestrijden
organisme

Dosering (middel) per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus of per 12
maanden

aaltjes

400 gram per are

aaltjes

40 gram per m3 grond

aaltjes

40 kg/ha

1 per 12 maanden

aaltjes
aaltjes

400 gram per are
0,5 gram per
strekkende meter bij
een rijafstand van 50
cm

1 per 12 maanden
1 per 12 maanden

1 per 12 maanden
1 per teeltcyclus

bietencystenaaltje (Heterodera schachtii, Heterodera betae)
bietenkever (Atomaria linearis)

Het gebruik in de teelt van bieten (ter bestrijding van emelten en/of stengelaaltjes), witlof (pennenteelt), cichorei, zaaiui, eerstejaars plantui en de onbedekte
opkweek van prei is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er
wordt daarom aangeraden een proefbehandeling uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor
risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Toepassings
gebied

Type toepassing

Te bestrijden
organisme

Dosering (middel) per
toepassing

Bieten

rijenbehandeling tijdens zaaien

stengelaaltjes1,
emelten

15 kg/ha

,

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus of per 12
maanden
1 per teeltcyclus
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Toepassings
gebied

Type toepassing

Te bestrijden
organisme

Dosering (middel) per
toepassing

Witlof (pennenteelt)

rijenbehandeling tijdens zaaien

vrijlevende aaltjes

10 kg/ha

1 per teeltcylus

Cichorei

rijenbehandeling tijdens zaaien

vrijlevende aaltjes

10 kg/ha

1 per teeltcyclus

Zaaiui

rijen- of zaaibedbehandeling tijdens aaltjes
zaaien
rijen-, of plantbedbehandeling
aaltjes
tijdens planten
rijen- of zaaibedbehandeling tijdens aaltjes
zaaien

20 kg/ha

1 per teeltcyclus

20 kg/ha

1 per teeltcyclus

20 kg/ha

1 per 12 maanden

Eerstejaars plantui
Prei (opkweek, onbedekte
teelt)
1
Ditylenchus dipsaci

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus of per 12
maanden

Toepassingsvoorwaarden
Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.
Om de vogels en de zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is
ondergewerkt.

,
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