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Shirlan® Gold
Fungicide
Wettelijk Gebruiksvoorschrift 
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik 
als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een 
gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden 
(volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 
2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-gebied Werkzaamheid 
getoetst op

Dosering (middel) 
per toepassing

Maximaal aantal 
toepassingen per 
teeltcyclus

Minimum interval
tussen toepassin-
gen in dagen

Veiligheidstermijn 
in dagen

Aardappelen aardappelziekte1 0,4 L/ha 10 7 7

* 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.
1 aardappelziekte (Phytophthora infestans)

Overige toepassingsvoorwaarden
Om in het water levende organismen te beschermen is de 
toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater 
uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 
minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Om de zoogdieren en bodemorganismen te beschermen 
is toepassen uitsluitend toegestaan wanneer het bladerdek 
gesloten is (BBCH 40, sluiting van het gewas).

Indien in pootaardappelen virusziekten met minerale olie worden 
bestreden kan het middel niet worden gebruikt i.v.m. de kans op 
bladverkleuring.

Resistentie management
Dit middel bevat de werkzame stof fluazinam. Fluazinam behoort 
tot de dinitroanilinen. De FRAC code is 29. Bij dit product 
bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van 
resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden 
in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

GEBRUIKSAANWIJZING

WERKING
Dit product bevat fluazinam, een breedwerkend contactfungicide 
met een lang aanhoudende preventieve werking. Na toepassing 
vindt geen opname of verspreiding in de plant plaats. Fluazinam 
remt de ademhaling in de schimmel waardoor de sporenkieming, 
de binnendringing in de plant en de sporenvorming worden 
tegengegaan. Fluazinam is een ontkoppeler van oxidatieve 
fosforylering. Hierdoor stopt de energieproductie op cellulair 
niveau.

AANBEVELINGEN
Het optimale eerste toepassingsmoment is nog vóór het 
verschijnen van de eerste ziektesymptomen in het gewas, zodra 
de plaatselijke weersomstandigheden gunstig zijn voor de 
ontwikkeling van de ziekte of wanneer de eerste waarschuwingen 
worden afgegeven. 

Vooral bij hoge bladdichtheid en verhoogde infectiedruk 
toepassen in een ruim volume water zodat het gehele gewas 
goed wordt geraakt. 

Niet toepassen op een gewas dat verzwakt is of gaat worden 
door een droogte of extreme regenval, parasitaire aantasting, 
toepassing van herbiciden, vorst, etc.

Om fytotoxiciteit te voorkomen, eerst het gehele spuittoestel 
grondig reinigen alvorens het in een ander gewas in te zetten.

GEREEDMAKEN VAN DE SPUITVLOEISTOF
Voor gebruik schudden en na gebruik de verpakking weer goed 
sluiten. Maak niet meer spuitvloeistof aan dan noodzakelijk.
•  Begin met een schone spuitmachine
•  Vul de tank voor de helft met water. Voeg de benodigde 

hoeveelheid middel toe en stel het roersysteem in werking 
(als gemengd wordt met andere pesticiden eerst vaste 
formuleringen, daarna vloeibare formuleringen en tenslotte 
eventuele uitvloeiers aan de tank toe voegen)

•  Vul de tank verder met water
•  Houd tijdens het spuiten het roersysteem in werking
•  Verpakkingen dienen zorgvuldig te worden geleegd, 

schoongemaakt met water, en het spoelwater te worden 
toegevoegd aan de tank

INTERACTIE MET ANDERE MIDDELEN
Voor tankmengingen raadpleeg uw leverancier of FMC.

DRIFTMANAGEMENT
Het overwaaien van spuitnevel (drift) naar oppervlaktewater 
(meren en sloten) moet worden voorkomen. Spuit daarom 
bij rustig weer met weinig wind. Neem de vereiste 
risicobeperkende maatregelen in acht.
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SCHOONMAKEN VAN DE SPUITAPPARATUUR
Maak alle spuitapparatuur na gebruik goed schoon. Voorkom 
daarbij verontreiniging van het oppervlaktewater. 
•  Verdun en verspuit de restvloeistof over het behandelde gewas
•  Vul de tank halfvol met water
•  Zet het roersysteem enkele minuten aan
•  Verspuit daarna het mengsel over het zojuist behandelde gewas
•  Spuitdoppen en filters grondig reinigen
•  Als laatste de complete machine (spuittank, spuitboom, 

leidingen en doppen) met schoon water doorspoelen

RESISTENTIE
Dit middel bevat fluazinam (FRAC code 29). 
Als fungiciden met dezelfde werkingswijze jarenlang toegepast 
worden kunnen van nature aanwezige schimmelstammen 
overleven en overheersen op deze percelen. 
Om te vermijden dat bovengenoemd fenomeen (versneld) 
optreedt, is het belangrijk dat de teler:

-  in hetzelfde gewas, in hetzelfde teeltjaar de toepassing van dit 
middel afwisselt of mengt met producten (of mengingen van 
producten) met een verschillende werkingswijze

-  in de rotatie: gebruik op eenzelfde perceel en in de loop van de 
teeltrotatie, fungiciden met verschillende werkingswijze

-  de gebruiksaanwijzing op het etiket met betrekking tot dosering, 
spuitinterval en optimaal toepassingsmoment opvolgt

-  het product zo vroeg mogelijk toepast, vóór zichtbare 
ontwikkeling van de ziekte

-  infectiedruk beperkt door teeltafval verantwoord te verwerken 
en aardappelopslag te bestrijden

-  aardappelvariëteiten inzet die zeer resistent zijn tegen de in de 
omgeving meest voorkomende ziekten

De mogelijke aanwezigheid van resistentie kan niet worden 
voorspeld. Raadpleeg uw adviseur of het FRAC (Fungicide 
Resistance Action Committee) voor aanbevelingen op het gebied 
van resistentiemanagement.

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN 
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket 
ter beschikking houden.
NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Een arts raadplegen.
NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en 
ervoor zorgen dat deze
gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. 
Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij 
huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding 
mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen 
alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts 
raadplegen.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer
BIG: +32(0)14-584545.

BELANGRIJK
Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product 
overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld 
op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product 
redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, 
waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt 
in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Deze 
garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de 
aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden 
of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet 
door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen 
draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of 
aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch 
aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden 
afgeleid.
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