
 

 
Toelatingen openbaar groen, sport & golf 
April 2020 
 

OP VERHARDINGEN  DOSERINGEN OPMERKINGEN 
 
Géén chemische middelen meer toegelaten vanaf 1 april 2016. Ook geen zogenaamde laag risicomiddelen 
zoals Ultima en Cito Global. Wél ‘biociden’: middelen tegen algen en mos.  
  

 

OP ONBETEELDE TERREINEN DOSERINGEN OPMERKINGEN 
Pistol Flex                                                
14656N 
(Iodosulfuron-methyl-natrium 1% 
en Diflufenican 36%) 
 
Toelating loopt tot 01-04-2020. 
 

 500 gram per ha 

 Pleksgewijs: 10 gr / 10 ltr per 
100 m² 

Breedwerkende bodemherbicide 
met werkingsduur van circa 4 
maanden. Mag worden toegepast 
in openbaar groen, permanent 
onbeteelde terreinen en 
particuliere tuinen, niet op 
grasvegetaties, halfopen - en 
gesloten verhardingen. Binnen 2 
uur regenvast. Ideale mixpartner 
van Roundup / Glyfosaat. Niet in 
grondwaterbeschermings-
gebieden. 

Toki                                                
12968N 
(Flumioxazin 500g/kg) 
 
 
LET OP: na toepassing spuit 
uitspoelen met water of Easyclean. 
 
Toelating loopt tot 30-06-2020. 

 1,2 kg per ha 

 Pleksgewijs: 30 gr / 15 ltr 
(klein zakje WOF) 

 
 

Bodemherbicide met maanden-
lange werking. Niet tegen 
opstaande onkruiden: hiervoor 
Glyfosaat 2 ltr per ha bijmengen. 
Spuit eerst voor 1/3 vullen, dan 
zakje Toki toevoegen en GOED 
mengen. Vervolgens pas afvullen, 
als laatste Glyfosaat toevoegen. 
Niet tegen heermoes, kruiskruid 
en kweek. Is ook sterk op mossen! 
Slechts 1x per jaar toepassen! 

Finale SL14                                      
10645N 
(glufosinaat-ammonium 150g/l) 
 
Opgebruiktermijn tot 31-12-2020. 

 3-5 ltr per ha op stroken, max 
1l/ha totaalgebruiken 

 Pleksgewijs: 5 ml / ltr 

Onder windsingels, -schermen en 
hagen. Bodemtoepassing onder 
beplanting.  

Basta 200                                         
8906N 
(glufosinaat-ammonium 200g/l) 
 
Opgebruiktermijn tot 31-12-2020. 

 3-3,75 ltr per ha op stroken, 
max 0,75l/ha totaalgebruiken 

 Pleksgewijs: 3,75 ml / ltr 

Onder windsingels, -schermen en 
hagen. Bodemtoepassing onder 
beplanting. 

Touchdown Quattro                       
12552N W2 
(glyfosaat 360g/l) 
 
Vrij van Tallowamine! 

 2-6 ltr per ha 

 Pleksgewijs: 20 ml / ltr 

 Pleksgewijs vogelkers: 10 ml / 
ltr 

 Stobbenbestrijding: 50 ml / ltr 

 Strijkstok: 33% 

Op permanent onbeteelde 
terreinen, open verhardingen, in 
bosbouw (prunusbestrijding) en 
openbaar groen. Géén 
slootbodems. 

http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/14656_p.docx
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/12968.doc
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/10645_p.doc
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/08906_p.doc
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/12552.doc


 

Matos Extra                       
14681N W1 
(glyfosaat 480g/l) 
 
Of 
Roundup Ultimate                        
13865 N  
(glyfosaat 480g/l) 
 
Vrij van Tallowamine! 

 1,5-4,5 ltr per ha 

 Pleksgewijs: 15 ml / ltr 

 Pleksgewijs vogelkers: 7,5 ml 
/ ltr 

 Stobbenbestrijding: 37,5 ml / 
ltr 

 Strijkstok: 25% 

Op permanent onbeteelde 
terreinen, open verhardingen, in 
bosbouw (prunusbestrijding) en 
openbaar groen. Géén 
slootbodems. Door middel van de 
injectiespuit JK1000 toepassen 
tegen Japanse Duizendknoop. 

Genoxone ZX                                    
13497N 
(triclopyr 144 g/l en 2,4-D 140g/l) 
 
Goede vervanging van Garlon 4e  
 
Toelating loopt tot 01-07-2020. 

 Pleksgewijs:  12,5 ml / ltr 
 

Op tijdelijke of permanent 
onbeteelde terreinen, met 
uitzondering van verhardingen en 
in de bosbouw. Ter bestrijding 
brandnetels, distels, heermoes, 
klaverzuring, bramen en 
houtachtige planten.   
Slechts 1x per jaar toepassen! 
Niet in grondwaterbeschermings-
gebieden en niet tussen 1 
september en 1 maart. 

 
 

IN BEPLANTING DOSERINGEN OPMERKINGEN 
Roundup Evolution                        
5089N 
(glyfosaat 360g/l) 

 
Toelating uitgebreid met toepassing 
dmv pleksgewijze injectie. Deze 
uitbreiding gaat in op 09-03-2018 

 

 Pleksgewijs: maximaal 3% * 

 Pleksgewijze injectie in 
stengel: 20ml in 100ml water; 
injectie van 5-10ml oplossing; 
1 toepassing per 12 maanden. 

Totale onkruidbestrijding. Ook ter 
bestrijding van holle stengel 
onkruiden zoals Japanse 
Duizendknoop. Glyfosaat met bio-
activator.  
Uitsluitend volgens DOB2.0! 
Niet in grondwaterbeschermings-
gebieden. 

Touchdown Quattro 
12552N W2 
(glyfosaat 360g/l) 
 
Vrij van Tallowamine! 

 2-6 ltr per ha 

 Pleksgewijs: 20 ml / ltr 

 Pleksgewijs vogelkers: 10 ml / 
ltr 

 Stobbenbestrijding: 50 ml / ltr 

 Aanstrijken: 33% 

Op permanent onbeteelde 
terreinen, mits niet openbaar 
toegankelijk.  
Niet tussen 1 september en 1 
maart. 

Matos Extra 
14681N W1 
(glyfosaat 480g/l) 
 
Vrij van Tallowamine! 

 1,5-4,5 ltr per ha 

 Pleksgewijs: 15 ml / ltr 

 Pleksgewijs vogelkers: 7,5 ml 
/ ltr 

 Stobbenbestrijding: 37,5 ml / 
ltr 

 Strijkstok: 25% 

Op permanent onbeteelde 
terreinen, open verhardingen, in 
bosbouw (prunusbestrijding) en 
openbaar groen. Géén slootbodems. 

  

http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/14681_P.DOC
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/13865.doc
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/13497_p.doc
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/538e80e3c92c2366a7da9209d0b574ce_20171144_11228%20P%20%20%20W.7%20%20prof%20WG.pdf
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/12552.doc
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/14681_P.DOC


 

Genoxone ZX                                    
13497N 
(triclopyr 144 g/l en 2,4-D 140g/l) 
 
Goede vervanging van Garlon 4e  

 Pleksgewijs:  12,5 ml / ltr 
 

Op tijdelijke of permanent 
onbeteelde terreinen, met 
uitzondering van verhardingen en 
in de bosbouw. Ter bestrijding 
brandnetels, distels, heermoes, 
klaverzuring, bramen en 
houtachtige planten.   
Slechts 1x per jaar toepassen! 
Niet in 
grondwaterbeschermingsgebieden 
Niet tussen 1 september en 1 
maart. 

Kerb Flo                                            
13152N 
(propyzamide 400g/l) 

 2,5-3,75 ltr per ha 

 Pleksgewijs: 10 ml / ltr 
 

Beste werking bij toepassing 5-12 
°C, op vochtige ondergrond. Sterk 
op eenjarige grassen zoals 
kweekgras, straatgras, raaigrassen 
en duist. Daarnaast nog enkele 
breedbladigen zoals, muur, 
perzikkruid, varkensgras, liggend 
vetmuur, nachtschade, 
meldesoorten, ereprijs en netels. 
Kan indien gewas stilstaat (winter) 
over gewas worden gespoten. 

Fusilade Max                                 
12519N 
(fluazifop-p-butyl 125g/l) 
                                      
Brandgevaarlijk! 

 Eenjarige grassen: 1-1,5 ltr 
per ha 

 Raaigrassen: 2 ltr per ha 

 Kweekgras: 2,5-3 ltr per ha 

 Pleksgewijs: 2-6 ml / ltr 
 

Kan volvelds over beplanting 
worden toegepast, echter 
gewasreactie bij: Abies 
nordmanniana, Amelanchier 
lamarckii, Acer pseudoplatanus 
(eenjarige zaailing), Acer 
campestre, Deutzia sp. , 
Euonymus fortunei ‘Vegetus’, 
Gingko, Juniperus horizontalis ‘Bar 
Harbor’, Juniperus media 
‘Pfitzeriana’ en Sequoiadendron 
giganteum. 
Niet tussen 1 oktober en 1 april. 

U46 MCPA 500                        
11182N 
(MCPA 500g/l)    
 
 Brandgevaarlijk! 

 Windesoorten: 6 ml / ltr 

 Paardenstaart: 3 ml / ltr  
(om 4 wkn) 

 Jacobskruid: 11 ml / ltr 

 Akkerdistel, weegbree, 
boterbloem, madeliefje en 
paardenbloemen: 8 ml / ltr 

Enkel pleksgewijze toepassing, 
niet over beplanting toepassen. Bij 
akkerdistel en paardenbloem in 
het bloemknopstadium, 
jacobskruiskruid en madeliefje 
liefs toedienen in juli/ aug. Bij 
boterbloem toepassen in mei/ juni 
of augustus.  
Niet tussen 1 september en 1 
maart. 

  

http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/13497_p.doc
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/13152_p.doc
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/12519_p.doc
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/13268_p.docx


 

Focus Plus                                
10886N 
(cycloxydim 100 g/l) 
                                       

 Eenjarige grassen: 1-1,5 ltr 
per ha 

 Duist / Raaigras: 2-3 ltr per ha 

 Kweekgras: 4-6 ltr per ha 

 Hanenpoot: 1-2 ltr per ha 

 Pleksgewijs: 2-12 ml / ltr 
 

Tegen éénjarige grassen, inclusief 
graanopslag als overblijvende gras 
sen (kweek). Straatgras wordt niet 
bestreden. Twee tot vijf weken na 
toepassing is een volledig effect te 
verwachten. Spuit op een droog 
gewas en bij droog weer. Binnen 
één week na de bespuiting geen 
mechanische bewerkingen 
uitvoeren. Tegen kweek spuiten 
zodra dit een lengte van 20 á 25 
cm heeft bereikt. 
Mag niet met 
handspuitapparatuur worden 
toegepast! Enkel met bijvoorbeeld 
een spuitboom op wagentje wat 
machinaal wordt voortgetrokken! 

Accurate 
13541N 
(metsulfuron-methyl 200gr/kg) 
 

 Gebruik in houtige 
beplanting: 20 gr per ha 

Tegen meerjarige breedbladige 
onkruiden. 
 
Niet in 
grondwaterbeschermingsgebied! 

   
   
IN GAZONS, SPORTVELDEN, 
GOLF EN ZODENTEELT 

DOSERINGEN OPMERKINGEN 

 
Vanaf 1 april 2020 géén chemische middelen meer toegelaten op sportvelden en golfbanen, mits strikt 
noodzakelijk. Zie voor meer uitleg onze factsheet 
  
    

Touchdown Quattro 
12552N W2 
(glyfosaat 360g/l) 
 
Vrij van Tallowamine! 

 Doodspuiten gazons en 
sportvelden: 6 ltr per ha 

Frezen van de grasmat na enkele 
weken, afhankelijk van het weer. 

Primstar                                         
12585N 
(florasulam 2,5g/l, fluroxypyr-
meptyl 144 g/l en fluroxypyr 100 
g/l) 
 
Toelating loopt tot 30-06-2020. 

 1,9 ltr per ha 

 Pleksgewijs: 4 ml / ltr 

Kort na inzaai mogelijk. Sterk op 
varkensgras, klavers, muur, 
paardenbloem, boterbloem, 
perzikkruid en zuring. 

Dicophar SL                             
14852N 
(mecoprop-P 42 g/l, Dicamba 20 
g/l, MCPA 70 g/l en 2,4-D  70 g/l) 
 

 7,5 ltr per ha 

 Pleksgewijs: 14 ml /ltr 

Lijkt op AA Mix + MCPP. Sterk op 
alle onkruiden in grasvegetaties, 
waaronder varkensgras, muur, 
melganzevoet, herderstasje, 
paardenbloem, madelief, 
weegbree, witte klaver, 
hoornbloem, duizendblad, 
boterbloem, brandnetels en klein 
hoefblad en weegbree. Niet op 
jonge graszode. 

http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/10866.doc
https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=9705&category=PPP
https://www.voscapelle.nl/storage/content/Factsheet%20Gewasbescherming%20Openbaar%20Groen%20vanaf%201%20april%202020.pdf
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/12552.doc
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/a00c3e8827c1d3ba06d30776e53b00e7_20146634_12585_P.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/7a600a4589a9dbf6baebca341a6cf34b_20145449_14852_P.pdf


 

Fox 480 SC                           
15193 N  
(Bifenox 480 g/l) 
 

 1,5 ltr per ha op golfbanen en 
in de graszodenteelt 

 Pleksgewijs: 3 ml /ltr 

Tegen ereprijs, akkerviooltje,  
paarse dovenetel en hoenderbeet. 
Toegelaten in graszodenteelt en 
golfterreinen. Maximaal 1 
toepassing per jaar.   
Niet tussen 1 september en 1 mei. 

Starane TOP                          
14706N 
(fluroxypyr-meptyl 333 g/l) 
 

 
 

 0,6 ltr per ha 

 Pleksgewijs: 1,2 ml / ltr 

Kort na inzaai mogelijk. Sterk op 
kleefkruid, muur, haag- en 
akkerwinde, grote brandnetel, 
hennepnetel en veelknopigen zoals 
perzikkruid, varkensgras en 
zwaluwtong. 
Bij veel oud varkensgras kan 
werking van Primstar tegen 
varkensgras worden versterkt. De 
tankmix wordt dan: 1,9 ltr Primstar 
+ 0,3-0,4 ltr Starane TOP per ha. 
Niet tussen 1 september en 1 
maart. 

Tapir                            
14650 N  
(clopyralid 80 g/l, florasulam 
2,5g/l, fluroxypyr-meptyl 144 g/ll) 
 

 
 

 1,5 ltr per ha 

 Pleksgewijs: 3 ml / ltr 

Tegen paardenbloem, boterbloem, 
zuring, distels, perzikkruid. 
Toegelaten in grasvegetaties: 
gazons, sportvelden graszodenteelt 
en golfterreinen. Maximaal 1 
toepassing per jaar. Niet in grond-
waterbeschermingsgebieden. 
Minimaal 75% driftreducerende 
spuitdoppen icm kantdop en 
luchtondersteuning óf lage spuit-
boomhoogte (maximaal 30 cm) icm 
driftarme venturidop en kantdop. 

Basagran 
6034N 
(Bentazon 480 g/l) 
 

 1,5 – 3,0 ltr per ha 

 3,0 ltr per ha tegen 
knolcyperus (pleksgewijs) 

 Pleksgewijs: 3-6 ml / ltr  

Tot eerste maaibeurt maximaal 1,5 
ltr toepassen, daarna 3,0 ltr. Sterk 
op éénjarige onkruiden zoals: 
knolcyperus kamille, gele 
ganzenbloem herderstasje, 
kleefkruid, melganzevoet, 
perzikkruid, vogelmuur. 
Varkensgras en ereprijssoorten 
worden niet voldoende bestreden. 

Primus                                            
12175N 
(florasulam 50g/l)             

 99 ml per ha 

 Pleksgewijs:  0,2 ml / ltr 

Bestrijdt diverse éénjarige 
tweezaadlobbige onkruiden, onder 
andere klaver, kleefkruid, 
vogelmuur en echte kamille.   

Tramat 500                                     
12521N 
(ethofumesaat 500g/l)             

 Voor opkomst: 0,5-1 ltr per 
ha 

 Na opkomst: 2 ltr per ha 

Enkel in graszodenteelt. Bestrijdt 
duist, windhalm, straatgras, muur 
en herderstasje. Enkel veilig voor 
Engels raaigras. 

Puma Extra                                        
12379N 
(fenoxaprop-P-ethyl  69g/l) 

 0,8-1,2 ltr per ha Enkel in graszodenteelt. Bestrijdt 
duist, glad- en harig vingergras, 
hanenpoot en ruwbeemdgras. 
Nagenoeg géén werking op 
straatgras. 

https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/00d6542affa3dc872d4295c11314fa88_20110578_15193_P.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/171046bca61941e0ce9dcd1a99122d76_20130880_14706_P.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/8287bf41d3edee3050a74bbf06952fc5_20161412_15258_P.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/b03ccf149d42611af03a22feda1f7a67_20170027_6034_P.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/27d18e8f6eadc94a0f294a1815adc41a_20146739_12175_P.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/97d6b22712399e9c1a9a4f6d5793dacd_20145443_12521.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/a1dd52032de8b4eb9ce6321762ccb005_20110123_12379_P.pdf


 

AZ 500 
15264N 
(Isoxaben 550g/l) 

 

 0,1 liter per ha Gaat kieming van nieuwe 
onkruiden tegen. Goede werking 
tegen ereprijs, paarse dovenetel, 
herderstasje, herik, kamille, melde 
en akkerviool. Toepassen net na 
inzaai.  Niet in grond-
waterbeschermingsgebieden. 

Wing P 
14881N 
(dimethenamide-p 212,5 g/l)+ 
(pendimethalin 250 g/l) 

 Enkel in graszodenteelt: 4 ltr 
per ha, voor opkomst. 

Tegen eenjarige onkruiden. 
Maximaal 1 toepassing per 
teeltcyclus. Het middel mag niet in 
aanraking komen met zaden. 
Wing-P mag niet handmatig 
worden toegepast. 
 

 

SCHIMMELBESTRIJDING DOSERING OPMERKINGEN 
Exteris Stressgard                                
15561N 
(fluopyram 12,5 g/l + 
trifloxystrobin 12,5 g/l) 

 10 ltr per ha Preventief in te zetten tegen 
sneeuwschimmel, rooddraad, 
dollarspot, anthracnose, 
bladvlekkenziekte en roest. 

Signum                                              
12630 N 
(pyraclostrobine 6,7%  
en boscalid 26,7%) 

 1,5 kg per ha op golfgreens 

 1,5 kg per ha in 
graszodenteelt 

 

Tegen dollarspot, fusarium, 
sneeuwschimmel en anthracnose. 
Bij ongunstige weersomstandig-
heden binnen 2-4 weken 
behandeling herhalen. Let op 
resistentie. 
Maximaal 2 x per jaar toepassen. 
Gebruik 90% drift reducerende 
doppen in percelen die grenzen 
aan oppervlaktewater! 

Caramba                                         
12746N 
(metconazool 60 g/l) 
 
Caramba is nog toegelaten tot 1-
7-2020, maar niet meer leverbaar. 
Caramba Turbo is nieuwe 
product, maar heeft geen 
toelating meer in gras. 

 1,5 ltr per ha op golfgreens 

 1,5 ltr per ha in 
graszodenteelt 

 

Ter bestrijding van fusarium, 
sneeuwschimmel, kroonroest en 
bladvlekkenziekte. Bij beginnende 
aantasting behandeling uitvoeren. 
Maximaal 1 x per jaar toepassen. 

Heritage                                          
12553N 
(azoxystrobin 500g/l)                

 0,5 kg per ha op sportvelden, 
golfbanen en graszodenteelt 

 

Ter bestrijding van 
sneeuwschimmel. Bij ongunstige 
weersomstandigheden binnen 2-4 
weken behandeling herhalen. Let 
op resistentie. 
Maximaal 2 x per jaar toepassen. 

Prosaro                                           
12843N 
(prothioconazool 125 g/l en 
metconazool 125 g/l) 

 1 ltr per ha, enkel in de 
graszodenteelt 

Tegen fusarium, sneeuwschimmel, 
bladvlekkenziekte en roest. 

Frupica SC                                     
12229N 
(mepanipyrim 440 g/l) 

 0,9 ltr per ha 

 Pleksgewijs:  0,9 ml / ltr 

Tegen echte meeldauw. Bespuiting 
zo nodig na 7 dagen herhalen. 
Maximaal 2 x per jaar toepassen. 

 
 

https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/2473c37743545f8dc45ba4af71563cdc_20152083_15264_P.pdf
https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=12887&category=PPP
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/df11f36adcc1daf5a80b9f7616335046_20145384_13818.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/cdb94c7b41373c14e8b2abdd3dc98f38_20171081_12630%20P%20.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/a3168957aaa5771fa62c54d60a4d28b8_20130993_12746.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/8aa8aeacf6a44e9b05939785123fcb14_20140214_12553.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/079a274ebaabc9777a7abb5478530044_20161892_12843_P.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/083a6569e5482b04c5dc11d741df46d0_20146699_12229.pdf


 

ONGEDIERTEBESTRIJDING DOSERING OPMERKINGEN 
Sumicidin Super 
10211N 
(Esfenvaleraat 25 g/l)                

 0,3 ltr per ha  
 

Tegen larven van de rouwvlieg. 
Enkel op sportvelden. Maximaal 
één behandeling per jaar. 
Sportvelden mogen niet binnen 5 
dagen na behandeling worden 
betreden. 

Turex WG                                             
15039N 
(Bacillus Thuringiensis 
(Aizawai)25000)                

 1 kg per ha  

 0,5-1,0 gram per 1 ltr water 
 

Koolwitje, wintervlinder, 
bastaardsatijnvlinder, 
eikenprocessierups, 
ringelrupsvlinder, satijnvlinder, 
stippen-, spinselmot en plakker. 

Delfin                                             
10944N 
(Bacillus thuringiensis subsp. 
kurstaki)32000)            

 0,05%  

 0,5 gram per 1 ltr water 
 

Ter bestrijding van rupsen van de 
bastaardsatijnvlinder, 
ringelrupsvlinder, satijnvlinder, 
spinselmot en plakker. Toepassen 
zodra vreterij wordt 
waargenomen.  

XenTari WG                                          
12437N 
(Bacillus Thuringiensis 
(Aizawai)15000)                

 0,1%  

 1 gram per 1 ltr water 
Bij afmeten: 100 gr = 170 ml 

Koolwitje, wintervlinder, 
bastaardsatijnvlinder, 
eikenprocessierups, 
ringelrupsvlinder, satijnvlinder, 
stippen-, spinselmot en plakker. 

Gazelle                                           
12809N 
(acetamiprid 200 g/l) 

 0,03%  

 0,25 gram per 1 ltr water 
 

Cicaden en bladluizen 
(boterbloemluis, groene 
perzikluis, katoenluis, zwarte 
bonenluis, gewone rozenluis, 
sjalottenluis, groene 
kortstaartluis, aardappeltopluis, 
zwarte kersenluis, groene 
appeltakluis, groene sparrenluis 
en vogelkersluis. Niet meer dan 
925 liter spuitvloeistof per hectare 
toepassen. 3-4 keer spuiten vanaf 
half mei. 

Calypso                                          
12452N 
(thiacloprid 480 g/l) 
 
Toelating vervalt per 3 augustus 
2020. Aflever- en 
opgebruiktermijn is 3 februari 
2021.                

 0,025%  

 0,25 ml per 1 ltr water 

Cicaden en bladluizen. 

Teppeki                                           
12757N 
(flonicamid  50%)                

 0,14 kg per ha  
 

Ter bestrijding van bladluizen. 
Maximaal drie maal toepassen per 
seizoen met een minimum 
interval van 21 dagen. Na de 
tweede bespuiting een 
behandeling uitvoeren met een 
middel uit een andere chemische 
groep. 
Gevaarlijk voor bijen en hommels. 
Alleen toepassen na 
zonsondergang. 

https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/b58127cc2a1010d93c4e11b9637ee33f_20171988_10211%20WG%20w.17.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/691f5af992ba8006e3ecbc58d43ad035_20181553_15039%20PW1%20WG.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/4ce5d72522cea6b575a37f5c7c0c2789_20120476_10944_P.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/be955b054d0542d690164037ba268aab_20161172_12437_P.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/74e88f698e863eea01f62c24cce59a32_20160241_12809.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/0795c8ef15042d6b4e67187b8f30c407_20151827_12452_P.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/4b0096e423c8ac29aeffc44c49374c7b_20100311_12757_P.pdf


 

  



 

NeemAzal-T/S                                            
12455N 
(diflubenzuron 480 g/l)              
  

 0,25%  

 2,5 ml per 1 ltr water 
 

Werkt in op vervelling. Hierdoor 
worden vooral larvale stadia 
bestreden. Ter bestrijding van 
spint, tegen larven van witte vlieg 
thrips, diverse bladluizen en tegen 
larven (rupsen) van diverse 
motten, vlinders en 
mineervliegen.  Het middel is 
gevaarlijk voor zweefvliegen 
(Episyrphus balteatus). De 
behandeling enkele malen (circa 
3) herhalen met een interval van 
een week. 

Scelta                                              
13440N 
(cyflumetofen 200 g/l)                

 0,1%  

 1 ml per 1 ltr water 
 

Tegen spint- en roestmijten.  Niet 
vaker dan 4 x per jaar toepassen 
in blokken van 2 x 2 met een 
interval van 7 dagen. 

Danisaraba 20SC                           
13439N 
(cyflumetofen 200 g/l)                

 0,1%  

 1 ml per 1 ltr water 
 

Tegen spint- en roestmijten.  Niet 
vaker dan 4 x per jaar toepassen 
in blokken van 2 x 2 met een 
interval van 7 dagen. 

Envidor                                           
12477N 
(spirodiclofen 240 g/l)     
 
Toelating loopt tot 31-07-2020.           

 0,04%  

 0,4 ml per 1 ltr water 
 

Ter bestrijding van fruitspintmijt. 
Het middel in het voorjaar 
toepassen op het moment dat 
10% van de larven van de 
fruitspint uit de wintereieren zijn. 

 
 

GROENE AANSLAG, MOSSEN 
EN ALGEN 

DOSERING OPMERKINGEN 

MossKade                                       
(diverse gisten en schimmels) 

 Levermos: 1:7 - 1:15 

 Draadmos: 1:6 - 1:10 

 Groene aanslag: 1:4 - 1:10   

Tegen levermos, mos en groene 
aanslag op en tussen straatwerk, 
houtwerk, betonnen constructies 
en overige ondergronden. 
MossKade™ is onschadelijk voor 
gebruik boven en om vijvers en 
percelen grenzend aan het 
oppervlaktewater. MossKade™ is 
veilig voor mens en dier. 

Dimanin Algendoder                        
5699 N 
(quaternaire 
ammoniumverbindingen, benzyl-
C8-18-alkyldimethyl, chloriden 330 
g/l) 

 0,75% 

 7,5 ml per 1 ltr water 

Tegen groene aanslag en wieren. 

Katoun Gold                         
15330 N 
(Nonaanzuur) 
 
 

- 18 liter per ha Mossen in openbaar groen en 
particuliere tuinen en ter  
bestrijding van mossen op 
permanent onbeteeld terrein 
(met de uitzondering van  
gesloten verharding). 

 
  

https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/72d070d665cd86dfc461479839a6e2d9_20130819_12455_P.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/61b36f2723158fae3667606b8fb97774_20131210_13440_P.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/8e8acd7233935a734f81992c69b285ba_20131195_13439_P.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/2c860caef7097c97c23e07bfcd84b840_20160311_12477.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/455a660c01e70c5e5f14bbca30b7c2b7_20145392_05699.pdf
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/3b055d17df0be7eaf7d33a30f7768b9d_20131635_15330_P.pdf


 

 
* De doseringen in blauw weergegeven zijn doseringen voor rugspuitgebruik per 1 ltr water voor 10 m² 
 
 
Veiligheidsvoorschriften 

1. Gebruik alleen bestrijdingsmiddelen met een toelatingsnummer. 
2. Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen die aanbevolen en/of verplicht  worden. 
3. Bij inname direct spoelen met water. NOOIT BRAKEN!!! 
4. Bij contact aan ogen direct spoelen met een oogdouche. 
5. Raadpleeg direct een arts en zorg voor de gegevens van het desbetreffende middel!!! 
6. Bij nood  112 of 0900 8844 (alarm) 

 
Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend, voor de meest actuele toelatingen, etiketten en veiligheidsbladen kijk op: www.fytostat.nl - Voor 
actuele toelatingen kijk op: www.ctgb.nl  
  
 
 
Voor meer informatie: neem contact op met uw adviseur!  

Bart van Kollenburg  06-22698609  (Salesmanager Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – Zuid-Nederland)  
Johan Aalderink  06-44966661  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – Noord & Oost-Nederland) 
Peter Mook  06-19173944  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – West-Nederland) 
Wout Muilwijk  06-22028035  (Adviseur Openbaar Groen, Sportvelden en Golfbanen – Zuid & West-Nederland) 
Casper Hoegen  06-16349196  (Adviseur Hoveniers en Tuincentra) 
Evelien Contant   06-38398409  (Backoffice Openbaar Groen) 

http://www.fytostat.nl/
http://www.ctgb.nl/

