Cyflamid
Toelatingsnummer: 15295 N
Formulering: Emulsie, olie in water
Werkzame stof: cyflufenamide
Gehalte: 50 G/L
Inhoud: 1 L
Gevarenaanduidingen:
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen:
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.
A Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel, toegepast door middel
van een gewasbehandeling in de teelt van:
- appel en peer.
Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten is uitgegaan van de
definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen, versie 2.0, Ctgb juni 2011.
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van (jonge)
appels en peren als schimmelbestrijdingsmiddel uitsluitend toegestaan wanneer in percelen
die grenzen aan oppervlaktewater in de periode vóór 1 mei gebruik wordt gemaakt van
 een tunnelspuit of
 een windhaag op de rand van het rijpad in combinatie met het éénzijdig bespuiten van
de laatste bomenrij of
 tussen de boomgaard en het oppervlaktewater een emissiescherm (2.5 m hoog) is
geplaatst of
 een teeltvrije zone van 6 meter aanwezig is of
 een Venturidop in de eerste 20 meter grenzend aan de watergang in combinatie met een
éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij of
 een Wannerspuit met reflectieschermen en Venturidoppen.
N.B. voor toepassingen na 1 mei zijn geen driftbeperkende maatregelen nodig langs
watergangen.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof cyflufenamid. Cyflufenamid behoort tot de phenylacetamiden. De Frac code is U6.

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.
Veiligheidstermijn
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:
14 dagen voor appels en peren,
De gebruiksaanwijzing zoals aangegeven onder B. moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B Gebruiksaanwijzing
Algemeen
Cyflamid is een fungicide dat preventief moet worden ingezet. Daarnaast heeft het middel ook
een curatieve werking. Het grijpt in op diverse stadia van het infectieproces van echte
meeldauw.
Toepassingen
Appels en peren, ter bestrijding van echte meeldauw (Podosphaera leucotricha).
In de periode vanaf het groene knopstadium tot het moment dat de vruchten 70% van het
uiteindelijke formaat hebben, maximaal 2 keer toepassen met een interval van 7-10 dagen.
Dosering: 0,05 % (50 ml middel per 100 L)

