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2 september 2022 

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst 

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

 

Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassingsgebied Type toepassing Werkzaamheid 

getoetst op 

Dosering* 

middel per 

toepassing 

Maximaal 

aantal 

toepassingen 

per 12 

maanden 

Maximaal 

aantal liter 

middel per ha  

per 12 

maanden 

Minimum 

interval 

tussen 

toepassingen 

in dagen 

Veiligheidstermijn 

in dagen  

Aardbeien  

(bedekte 

substraatteelt) 

druppelbehandeling kevers1 

rupsen2 

bladluis3 

0,375 L/ha 4  1,5 L/ha 7 

 

1 

 

Boon met peul  

(bedekte 

substraatteelt) 

druppelbehandeling rupsen2,4 

mineervlieg5,6  

bladluis7 

wittevlieg8,9 

0,5 L/ha 2 1 L/ha 7 1 

Vruchtgroenten van 

Cucurbitaceae met 

eetbare schil 

(bedekte 

substraatteelt) 

druppelbehandeling rupsen2,4  

mineervlieg5,6 

bladluis7 

wittevlieg8,9 

33 mL/1000 

planten 

4  3,3 L/ha 7 1 

Vruchtgroenten van 

Cucurbitaceae met 

niet-eetbare schil 

(bedekte 

substraatteelt) 

druppelbehandeling rupsen2,4  

mineervlieg5,6 

bladluis7 

wittevlieg8,9 

33 mL/1000 

planten 

4 3,3 L/ha 7 1 

Vruchtgroenten van 

Solanaceae 

druppelbehandeling rupsen2,4,10 

mineervlieg5,6 

33 mL/1000 

planten 

4  3,3 L/ha 7 1 



Toepassingsgebied Type toepassing Werkzaamheid 

getoetst op 

Dosering* 

middel per 

toepassing 

Maximaal 

aantal 

toepassingen 

per 12 

maanden 

Maximaal 

aantal liter 

middel per ha  

per 12 

maanden 

Minimum 

interval 

tussen 

toepassingen 

in dagen 

Veiligheidstermijn 

in dagen  

(bedekte 

substraatteelt) 

bladluis7 

wittevlieg8,9 

Sluitkoolachtigen 

(plantgoed, 

onbedekte teelt) 

traybehandeling koolvlieg11 15 ml per 

1000 

planten 

1  0,6 L/ha - - 

Bloemkoolachtigen 

(plantgoed, 

onbedekte teelt) 

traybehandeling  koolvlieg11 15 ml per 

1000 

planten 

1  0,6 L/ha - - 

* 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 Aardbeibloesemkever (Anthonomus rubi) 
2 Florida-mot (Spodoptera exigua) 
3 Groene perzikluis (Myzus persicae) 
4 Turkse mot (Chrysodeixis chalcites) 
5 Mineervlieg (Liriomyza  sativae) 
6 Mineervlieg (Liriomyza trifolii) 
7 Katoenluis (Aphis gossypii) 
8 Tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) 
9 Kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) 
10 Tomaatmineermot (Tuta absoluta) 
11 Koolvlieg (Delia radicum / Delia brassicae) 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

Om residuen in voedings- of voedergewassen ten gevolge van ophoping van persistente bodemmetabolieten te voorkomen, is het gebruik van dit product, 

met uitzondering van gebruik op substraatteelt, beperkt tot 1 toepassing per jaar volgens het gebruiksvoorschrift. Dit product, of andere producten die 

cyantraniliprole bevatten, mogen gedurende hetzelfde jaar niet nogmaals op hetzelfde perceel worden toegepast. 

 

Bij traybehandeling in sluitkool- en bloemkoolachtigen uitsluitend toepassen door middel van automatische bespuiting. 



De traybehandeling mag worden uitgevoerd zowel in een bedekte als onbedekte omgeving. Uitplanten van behandeld plantgoed na traybehandeling mag 

enkel naar een onbedekte omgeving. 

 

Om het grondwater te beschermen is uitplanten van behandeld plantgoed van sluitkoolachtige en bloemkoolachtige gewassen niet toegestaan in 

grondwaterbeschermingsgebieden. 

 

Gevaarlijk voor bijen en hommels. 

Onbedekte teelt (inclusief traybehandeling in onbedekte omgeving): alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst. Gebruik dit product niet op 

plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. 

Bedekte teelt (inclusief traybehandeling in bedekte omgeving): voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door 

alle openingen met insectengaas af te sluiten. 

 

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van bestuivers, de producent van dit middel, uw 

adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden. 

 

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit 

middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden. 

 

Resistentiemanagement 

Let op: Dit middel bevat de werkzame stof cyantraniliprole. Cyantraniliprole behoort tot de ryanodine receptor modulators. De IRAC code is 28. Bij dit 

product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Het resistentierisico is hoog. Om resistentieontwikkeling te voorkomen, het middel afwisselen met 

middelen op basis van een andere actieve stof. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op. 

 


