
 

Kompaan 
Toelatingsnummer: 15077 N W.2 

Aard van het preparaat: emulgeerbaar concentraat 

Werkzame stof: paraffine olie 

Gehalte: 96% 

Inhoud: 1000 l 

 

 
         GEVAAR 

 

 

Gevarenaanduidingen:        
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 

 

Voorzorgsmaatregelen: 

NA INSLIKKEN: onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met 

het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)) 

GEEN braken opwekken. 

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

 

Aanvullende etiketinformatie:  

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

voorkomen. 

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: 

 

Toepassins- 

gebied 

Werkzaamheid  

getoetst op 

Dosering middel 

per toepassing* 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus 

Minimum interval 

tussen toepassingen 

in dagen 

Pootaardappel 

 

 

 

 

 

 

 

overdracht van non-

persistente virussen 

door bladluizen 

6,25 l/ha1 12 Tussen 1e en 2e 

toepassing 3 dagen, 

tussen volgende 

toepassingen 7 dagen 

  

 

7 dagen 

bloembollen en 

bloemknollen 

(onbedekte teelt) 

overdracht van non-

persistente virussen 

door bladluizen 

6,25 l/ha1 25 7 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden 
afgeweken. 
1 in combinatie met een daarvoor toegelaten insectenbestrijdingsmiddel. 



 

 

  

Overige toepassingsvoorwaarden 

Mogelijk gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u 

dit product op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief 

bezocht worden door bijen en hommels alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst. 

 

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te 
beschermen is toepassing in de teelten van pootaardappel en  bloembollen en bloemknollen 
uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit 
tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van minimaal 150 centimeter 
(gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelgrens/insteek van de sloot). 

 

De werking kan variabel zijn. Dit middel kan bijdragen aan de beheersing van overdracht van 

virussen. 

 

In pootaardappel en bloembollen en bloemknollen is opbrengstderving ten gevolge van de 

bespuitingen mogelijk. 

 

Aanbevelingen 

 

Algemeen 
Olie H voorkomt de overdracht van non-persistente virussen door bladluizen.  

 

Klaarmaken spuitvloeistof 
Voeg bij het klaarmaken van de spuitvloeistof  middelen tegen Phytophthora als eerste toe. Voeg 

daarna middelen tegen insecten toe en als laatste Olie-H. 

 

Pootaardappel 
Om virusinfectie van het gewas te verminderen  het loof vanaf de opkomst tot een week voor het 

doodspuiten of looftrekken regelmatig bespuiten. 

 

Toepassing: 

1e bespuiting: zodra ongeveer 90% van de planten is opgekomen. 

2e bespuiting: 3 à 4 dagen na de eerste bespuiting. 

3e en volgende bespuitingen: wekelijks herhalen tot één week voor het doodspuiten of looftrekken. 

De behandeling uitvoeren op een droog gewas, bij voorkeur tegen de avond bij bewolkte  hemel. 

Er dient rekening te worden gehouden met opbrengstderving tengevolge van de bespuitingen. De mate 

waarin deze bij verschillende rassen kan optreden is onvoldoende bekend. 



 

  

Bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt): 

Lelies en tulpen 
Gewasbespuitingen met Olie-H verminderen de verspreiding van non-persistente virussen, met name 

tulpenmozaiekvirus en symptoomloos lelievirus. 

 

Toepassing: 

 Lelies: de bespuiting wekelijks uitvoeren in mei, juni en juli en om de 10 dagen in 

augustus/september. 

Tulpen: vanaf de eerste week in mei tot half juni wekelijks een bespuiting uitvoeren. 

 

Menging met middelen ter bestrijding van “vuur” is mogelijk 

Menging met andere merken olie wordt ontraden 

Toepassing in de namiddag of avond heeft de voorkeur 

 

Hyacinten 
Vanaf opkomst  tot kort voor het rooien wekelijks een bespuiting uitvoeren. Deze toepassing kan in 

het bijzonder worden aanbevolen bij de teelt van werkbollen en van pluis. Toepassing moet worden 

ontraden op cultivars, die gevoelig zijn voor geelziek en op partijen, waarin tijdens de bewaring 

geelzieke bollen zijn gevonden, of waarin in het voorjaar geelziek is aangetroffen. 

Menging met middelen ter bestrijding van “vuur” is mogelijk. 

 


