
 

 

 

        

          

          

 

Inhoud: 5 kg  
 
Antilop 

Aard van het preparaat: Wateroplosbaar granulaat 

Werkzame stof: acetamiprid  

Gehalte: 20 % 

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die 

bijdragen tot de indeling van het mengsel: 

acetamiprid, alkylbenzeensulfonzuur 

 

Gevarenaanduidingen: 

Schadelijk bij inslikken. 

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 

Voorzorgsmaatregelen: 

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

Stof/spuitnevel niet inademen. 

Na het werken met dit product handen grondig wassen.  

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 

Voorkom lozing in het milieu. 

Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.  

NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen 

met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).   

Gelekte/gemorste stof opruimen. 

 

Aanvullende etiketelementen: 

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: Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Bij 

onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). 

Na inademen: Frisse lucht laten inademen. Slachtoffer laten rusten in een houding die het 

ademen vergemakkelijkt. Indien de symptomen aanhouden, een arts raadplegen. 

Na huidcontact: Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Huid met veel water en zeep 

wassen. Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen. 

Na oogcontact: Spoel met veel water gedurende 10 minuten. Bij contactlenzen: indien 

gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Een arts raadplegen indien 

pijn en/of roodheid aanhouden. 

Na opname door de mond: De mond spoelen. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts 

raadplegen. 

                     
 

 

 

 

     

         

Waarschuwing 

PRODUCTNAAM 

Toelatingsnummer: 16015 N       INSECTICIDE 

 

ANTILOP® 



 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel 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 Type 

toepassing 

Werkzaamheid 

getoetst op 

Dosering* 

middel per 

toepassing 

Maximale 

dosering 

middel per 

toepassing 

Maximaal 

aantal 

toepassingen 

per 

teeltcyclus of 

per 12 

maanden 

Maximaal 

aantal g 

middel per ha 

per 

teeltcyclus of 

per 12 

maanden 

Minimum 

interval 

tussen 

toepassingen 

in dagen 

Veiligheids- 

termijn in 

dagen 

Aardappelen Gewas- 

behandeling 
bladluis1 250 g/ha 250 g/ha 3 per 

teeltcyclus 

750 g/ha per 

teeltcyclus 

21 14 

Bloembol- en 

bloemknolgewassen 

(onbedekte teelt) 

Gewas- 

behandeling 
Bladluis2 230 g/ha 230 g/ha 3 per 12 

maanden 

690 g/ha per 

12 maanden 

30 - 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag 

niet worden afgeweken. 
1 Groene perzikluis (Myzus persicae), Wegedoornluis (Aphis nasturtii), Vuilboomluis (Aphis frangulae), Aardappeltopluis 

(Macrosiphum euphorbiae) en Boterbloemluis (Aulacorthum solani). 
2 Boterbloemluis (Aulacorthum solani), Groene perzikluis (Myzus persicae), Katoenluis (Aphis gossypii) en Zwarte 

bonenluis (Aphis fabae)  

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

 

In aardappel mag het middel pas toegepast worden vanaf het moment dat het gewas 50% grondbedekking heeft. 

 

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling. 



 

 

Als in het betreffende gewas nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de 

verdraagzaamheid van het gewas te testen. 

 

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stof acetamiprid. Acetamiprid behoort tot de neonicotinoïden. De Irac code is 4A. 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 

Antilop is een systemisch werkend middel. Het middel wordt na toepassing door de plant opgenomen en verspreid. Antilop werkt in op het 

zenuwstelsel van het te bestrijden insect. 

Toepassen met voldoende water voor een optimale gewasbedekking. 

 

Gewassen:  

Aardappelen 

Toepassen zodra de eerste bladluisaantasting wordt waargenomen, vanaf het moment dat het gewas 50% grondbedekking heeft. Indien 

nodig de toepassing herhalen. 

 

Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt) 

Zodra een bladluisaantasting wordt waargenomen het middel toepassen. 

 

 

Antilop® is een geregistreerd handelsmerk van Nippon Soda Co. Ltd. Tokyo. 

 

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. 


