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®Gedeponeerd handelsmerk van Certis USA L.L.C.    Inhoud: 1 L / 5 L 
 

AZATIN® 
Toelatingsnummer: 14936 N  W.2 INSECTICIDE 

Toelatingshouder: 
Mitsui AgriScience International S.A./N.V. 
Avenue de Tervueren 270 
B-1150 Brussel - België 

In de handel gebracht door: 
Certis Belchim B.V. 
Stadsplateau 16 
3500 AP Utrecht 
Tel.: +31 (0)30 200 1200 
 

Azatin 
Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat 
Werkzame stof: azadirachtin  
Gehalte: 26 g/L 
de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling 
van het mengsel: - 
 
Gevarenaanduidingen:  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
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. 
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 
houden. 
Buiten het bereik van kinderen houden. 
Na het werken met dit product handen grondig wassen. 
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ 
gelaatsbescherming dragen. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
Gelekte/gemorste stof opruimen. 
 
Aanvullende etiketelementen: 
Bevat azadirachtin. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het 
milieu te voorkomen 

 

Waarschuwing 

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

 
BESCHRIJVING VAN DE EERSTEHULPMAATREGELEN 
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. Bij onwel voelen 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. 
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHIFT 
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 Werkzaamheid 
getoetst op 

Dosering* middel 
per toepassing 

Maximale 
dosering middel 
per toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen per 
12 maanden 

Minimum 
interval tussen 
toepassingen in 
dagen 

Veiligheids- 
termijn in 
dagen 

Vruchtgroenten van 
Cucurbitaceae eetbare schil  
(bedekte grondgebonden 
teelt) 

trips1,2, 
wittevlieg3,4 

0,14% 
(140 mL middel per 
100 liter water) 

1,4 L/ha 20 toepassingen 
verdeeld over 5 
blokken van 4 
toepassingen 

7 dagen binnen 
een blok en 42 
dagen tussen 
blokken 

3 

Vruchtgroenten van 
Cucurbitaceae eetbare schil 
(bedekte substraatteelt) 

trips1,2, 
wittevlieg3,4 

0,14% 
(140 mL middel per 
100 liter water) 

1,4 L/ha 20 7 3 

Tomaat 
(bedekte teelt) 

trips1,2, 
wittevlieg4 

0,15% 

(150 mL middel 
per 100 liter water) 

1,5 L/ha 5 7 3 

Bloemisterijgewassen m.u.v. 
rozen 
(bedekte teelt) 

trips1,2 0,14% 

(140 mL middel 
per 100 liter water) 

1,4 L/ha 20 toepassingen 
verdeeld over 5 
blokken van 4 
toepassingen 

7 dagen binnen 
een blok en 42 
dagen tussen 
blokken 

- 

Rozen  
(bedekte substraatteelt) 

trips1,2 0,14% 

(140 mL middel 
per 100 liter water) 

1,68 L/ha 20 toepassingen 
verdeeld over 5 

blokken van 4 
toepassingen 

7 dagen binnen 
een blok en 42 
dagen tussen 
blokken 

- 

Boomkwekerijgewassen 
m.u.v. rozen 
(bedekte teelt) 

trips1,2 0,14% 

(140 mL middel 
per 100 liter water) 

1,4 L/ha 20 toepassingen 
verdeeld over 5 

blokken van 4 
toepassingen 

7 dagen binnen 
een blok en 42 
dagen tussen 
blokken 

- 

Vaste plantenteelt 
(bedekte teelt) 

trips1,2 0,14% 1,4 L/ha 20 toepassingen 7 dagen binnen 
een blok en 42 

- 
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Toepassingsgebied Werkzaamheid 

getoetst op 
Dosering* middel 
per toepassing 

Maximale 
dosering middel 
per toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen per 
12 maanden 

Minimum 
interval tussen 
toepassingen in 
dagen 

Veiligheids- 
termijn in 
dagen 

(140 mL middel 
per 100 liter water) 

verdeeld over 5 

blokken van 4 
toepassingen 

dagen tussen 
blokken 

* 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 dosering. 
1 Californische trips (Frankliniella occidentalis) 
2 Tabakstrips (Thrips tabaci) 
3 Tabakswittevlieg (Bemisia tabaci, B. argentifolii) 
4 Kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) 
 
Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er zijn voor deze 
toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat 
het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de 
gebruiker. 

Toepassingsgebied Type toepassing Werkzaamheid 
aannemelijk tegen 

Dosering* 
middel per 
toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen per 
12 maanden 

Minimum 
interval tussen 
toepassingen in 
dagen 

Veiligheids- 
termijn in 
dagen 

Aardbei  
(bedekte, niet grond 
gebonden teelt) 

Gewasbehandeling trips1 

wittevlieg4 

bladluizen5 

1,5 L/ha 3 7 7 

Sla; Lactuca spp 
(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling wittevlieg4 

bladluizen5 
1,5 L/ha 3 7 7 

Andijvie 
(bedekte, grond 
gebonden teelt) 

Gewasbehandeling wittevlieg4 

bladluizen5 
1,5 L/ha 3 7 7 

Spinazie 
(bedekte, grond 
gebonden teelt) 

Gewasbehandeling wittevlieg4 

bladluizen5 
1,5 L/ha 3 7 7 

Rucola 
(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling wittevlieg4 

bladluizen5 
1,5 L/ha 3 7 7 
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Toepassingsgebied Type toepassing Werkzaamheid 

aannemelijk tegen 
Dosering* 
middel per 
toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen per 
12 maanden 

Minimum 
interval tussen 
toepassingen in 
dagen 

Veiligheids- 
termijn in 
dagen 

Vruchtgroenten van 
Cucurbitaceae niet-
eetbare schil 
(bedekte, niet grond 
gebonden teelt) 

Gewasbehandeling trips1 

wittevlieg4 

bladluizen5 

1,5 L/ha 5 7 7 

Aubergine 
(bedekte teelt) 

Gewasbehandeling trips1,2 

wittevlieg4 

1,5 L/ha 5 7 7 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden 
afgeweken. 
1 Californische trips (Frankliniella occidentalis) 
2 Tabakstrips (Thrips tabaci) 
4 Kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) 
5 Bladluizen (Aphidae) 
 
Overige toepassingsvoorwaarden 
Het middel niet toepassen in walk-in tunnels. 
 
De spuitvloeistof continu roeren. 
 
Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas. 
 
Om het grondwater te beschermen mag dit middel in de grondgebonden bedekte teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil niet 
worden gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden. 
 
Om het grondwater te beschermen is gebruik van dit middel in de grondgebonden bedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen 
en vaste plantenteelt uitsluitend toegestaan indien het gewas gesloten is.  
 
In de bedekte teelt van tomaat, vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil en aubergine het middel toepassen in 1000 L water per ha. 
In de bedekte teelt van aardbei het middel toepassen in 800 tot 1000 L water per ha. 
In de bedekte teelt van sla, andijvie, spinazie en rucola het middel toepassen in 600 tot 800 L water per ha. 
 
Het middel mag alleen toegepast worden bij voldoende bladbedekking met het middel. 
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Gevaarlijk voor bijen en hommels. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas 
binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten. 
 
Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op 
in bloei staande gewassen. 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Het verdient aanbeveling in verband met kans op gewasschade middels een proefbespuiting vast 
te stellen of het te behandelen gewas of ras geen schade ondervindt. 
 
 
Aanbeveling 
Azatin is een insecticide met als werkzame stof azadirachtin. Het product werkt als insecten 
groeiregulator (IGR) en heeft daarnaast een afstotende (repellende) werking op insecten. Azatin 
bestrijdt naast trips nog diverse andere insecten, waaronder wittevlieg, mineervlieg, luizen en 
kevers. 
 
 
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 Belchim 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. 


