
 

FireBlocker 
Toelatingsnummer: 15274 N W1 
Formulering: Suspensie concentraat 
Werkzame stof: mepanipyrim 
Gehalte: 440 G/L 
Inhoud: 5 l 
 

 
       Waarschuwing 

 
Gevarenaanduidingen:  
Verdacht van het veroorzaken van kanker. 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. Alvorens te 
gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle 
veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Voorkom lozing in het milieu. 
Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen. BIJ CONTACT MET DE 
HUID: Met veel water en zeep wassen. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.  
Achter slot bewaren.  
Aanvullende etiketelementen: 
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg de 
gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.  
 
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te 
voorkomen. 
 
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: 
* 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. 

**  In combinatie met een preventief werkend fungicide 
1 Vuur (Botrytis spp.) 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 
Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden (Trichogramma cacoeciae). Vermijd 
onnodige blootstelling. 
 
Aanbevelingen 
Algemeen 
FireBlocker is een preventief werkend fungicide tegen Botrytis spp. en grijpt in op diverse 
stadia van het infectieproces van de schimmel. FireBlocker niet bewaren bij een temperatuur 
onder 0°C. 
 
Toepassing in bloembol- en knolgewassen, waaronder tulp, lelie en gladiool, ter 
voorkoming van een aantasting door vuur (Botrytis spp.)  
Regelmatig een behandeling uitvoeren vanaf opkomst van het gewas tot ongeveer 2 weken 
voor de oogst. Afhankelijk van de ziektedruk en weersomstandigheden de behandeling om de 
7 tot 10 dagen herhalen.  
 
 
 

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op 

Dosering* 
middel per 
toepassing 

Maximale 
dosering 
middel per 
toepassing 

Maximaal 
aantal 
toepassingen 
per teeltcyclus 

Minimum interval 
tussen 
toepassingen in 
dagen 

Veiligheidstermijn in 
dagen 

Bloembol- en 
bloemknolgewassen 

Vuur1 0,35 L/ha ** 0,35 L/ha 10 7 - 
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