
 

 

 

        

          

          

 

Inhoud: 10 L  
 
Alginure Bio Schutz 

Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat 

Werkzame stof: kaliumfosfonaten  

Gehalte: 342 g/L 

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: - 

 

Voorzorgsmaatregelen: 

Beschermende handschoenen dragen. 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 

 

Aanvullende etiketelementen: 

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te 

voorkomen. 
 

Vorstvrij, koel en droog bewaren.   Chargenummer: zie opdruk verpakking. 

 

 

Beschrijving van de eerste hulp maatregelen 

Algemene aanwijzingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter 

beschikking houden. 

Na inademen: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk 

kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

Na huidcontact: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: 

een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

Na oogcontact: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 

verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 

Na inslikken: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 

ALGINURE BIO SCHUTZ 

Toelatingsnummer: 16148 N        FUNGICIDE 

 



 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in 

de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb, juni 2015) onder de hierna vermelde 

toepassingsvoorwaarden. 

 

Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassingsgebied Werkzaamheid 

getoetst op 

Maximale 

dosering 

middel per 

toepassing

* 

Maximale 

dosering middel 

per toepassing 

Maximaal 

aantal 

toepassingen 

per 12 maanden 

Minimum 

interval tussen 

toepassingen in 

dagen 

Veiligheidstermijn 

in dagen 

Druif  

(onbedekte teelt) 

valse meeldauw1 0,375% (375 

mL in 100 

L water) 

4,5 L/ha** 6 7 14 

* 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. 
** Maximale dosis afhankelijk van ontwikkelingsstadium van het gewas. Voor de bloei (BBCH stadium 60) maximaal 1,5 L/ha toepassen. 

Vanaf begin bloei (BBCH stadium 61) tot en met 70% van de bloemkapjes (calyptra) zijn afgevallen (BBCH stadium 67) maximaal 3 L/ha 

toepassen. Op BBCH 68 (80% van de bloemkapjes zijn afgevallen) 4,5 L/ha toepassen. 
1 Valse meeldauw (Plasmopara viticola) 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

Het middel toepassen in minimaal 400 liter water per ha. 

Toepassing is uitsluitend toegestaan tot 80 procent van de bloemkapjes (calyptra) zijn afgevallen (BBCH 68). 

 

Draag handschoenen bij werkzaamheden aan druiven.  

 

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stoffen kaliumfosfonaten. Kaliumfosfonaten behoort tot de fosfonaten. De Frac code is P7. 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. 



 

Aanbevelingen 

 

Algemeen 

 

Alginure Bio Schutz is een fungicide met een preventieve werking.  Het middel activeert het 

afweermechanisme en heeft een drievoudige werking: 

1. Kaliumfosfonaten voor een indirect en direct systemisch effect 

2. Aminozuren activeren de bescherming tegen schimmels 

3. Algenextract activeert de bescherming  tegen microben 

 

Alginure Bio Schutz vermindert de abiotische en biotisch stress. 

 

Zorg voor een goede bedekking van het gewas. Niet mengen met calcium-producten.   

 

De spuitvloeistof na aanmaken direct verspuiten. Laat de spuitvloeistof niet overstaan. De 

spuitapparatuur na toepassing grondig reinigen. 

 

 

 

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer 

informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook 

afspoeling en hoe deze te beperken. 

 

N.B. Certis Europe B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen 

voldoet aan hoge eisen, c.q. aan de standaardeisen, waarnaar door haar wordt verwezen. 

Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze 

waarop haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht en toegepast, 

staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen 

aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het 

vervoer, de opslag, het in het verkeer brengen of het gebruik van de geleverde goederen. 


