
 

Mocap 15G 
 

Toelatingsnummer: 13220 N W4  

Formulering: Granulaat 

Werkzame stof: ethoprofos 

Gehalte: 150 g/kg 

Inhoud: 20 kg     

          Gevaar 

Gevaaraanduidingen 

Schadelijk bij inslikken. Dodelijk bij contact met de huid. Kan een allergische huidreactie 

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

Giftig bij oogcontact. 

 

Voorzorgsmaatregelen 

Stof niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermendekleding/oogbescherming/ 

gelaatsbescherming dragen. Adembescherming dragen.NA INSLIKKEN: Onmiddelijk een 

arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen 

Informatie Centrum (NVIC)).BIJ CONTACT MET DE HUID: Voorzichtig wassen met veel 

water en zeep. 

Onmiddelijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal 

Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)). Verontreinigde kleding wassen alvorens deze 

opnieuw te gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten 

verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens statiegeldregeling op deze 

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

 

Aanvullende etiketelementen 

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

voorkomen.  

. 

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel en 

aaltjesbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een 

grondbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst 

toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde 

toepassingsvoorwaarden. 

 

Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassings

- 

gebied 

Type  

toepassing 

Werkzaamheid 

getoetst op 

 

Dosering* 

(middel) 

per 

toepassing  

Maximaal 

aantal 

toepassingen 

per 

teeltcyclus 

Aardappelen 

 

In de 

gewasrij 

cystenaaltje
1
  16 kg/ha 1 

 

Volvelds ritnaalden
2
 en 

rupsen
3 

26 kg/ha 



 

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

andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere 

dosering niet beoordeeld. 

 
1
 wit aardappelcysteaaltje (Globodera pallida) 

2
 larven van de kniptor (Agriotes spp.) 

3
 aardrupsen (Agrotis spp.) 

 

Het gebruik in de teelt van gladiool is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze 

“derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is 

voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. 

Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt 

wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en 

verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

 

Toepass

ings- 

gebied 

Type  

toepassing 

Werkzaamheid 

aannemelijk 

tegen 

Dosering 

(middel) 

per 

toepassing  

Maximaal 

aantal 

toepassingen 

per 

teeltcyclus 

Gladiool volvelds Ritnaalden
4
 

en emelten
5
 

26 kg/ha 1 

4
 larven van de kniptor (Agriotes spp.) 

5
 larven van langpootmuggen 

 

Het gebruik in de teelt van voorjaars geplante bol- en knolgewassen, bloemisterijgewassen en 

vaste plantenteelt is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze 

toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er 

wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt 

wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en 

verantwoordelijkheid van de gebruiker. 

 

Toepassings- 

gebied 

Type  

toepassing 

Werkzaamheid 

aannemelijk 

tegen 

Dosering 

(middel) 

per 

toepassing  

Maximaal 

aantal 

toepassingen 

per 

teeltcyclus 

 Voorjaars geplante 

bol- en knolgewassen 

(onbedekte teelt) 

volvelds Ritnaalden
4
 en 

aardrupsen
6
 

26 kg/ha 1 

Bloemisterijgewassen 

(onbedekte teelt) 

volvelds Ritnaalden
4
 en 

aardrupsen
6
 

26 kg/ha 1 

Vaste plantenteelt 

(onbedekte teelt) 

volvelds Ritnaalden
4
 en 

aardrupsen
6
 

26 kg/ha 1 

4
 larven van de kniptor (Agriotes spp.) 

5
 larven van langpootmuggen 

6
 aardrupsen (Agrotis spp.) 

 

 

 



 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

Toepassen kort voor of tijdens het poten of planten op zodanige wijze dat het middel direct na 

toepassing moet worden ingewerkt. 

 

Om vogels te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ingewerkt tot een 

diepte van minstens 15 centimeter en moet gemorst product onmiddellijk worden verwijderd. 

 

In verband met residuen in volggewassen mogen na gebruik de eerstvolgende 9 maanden 

geen blad- en knolgewassen voor consumptie en vervoedering en de eerstvolgende 5 

maanden geen granen geteeld worden. 

 

Het is bekend dat het middel in een aantal snijbloem- en boomkwekerijgewassen 

fytotoxiciteit kan veroorzaken. Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient 

eerst een klein oppervlak te worden behandeld ten einde de gewasverdraagzaamheid van het 

gewas te testen. 

 

Aanbevelingen 

Algemeen 
Mocap 15G is een middel in korrelvorm ter bestrijding van aaltjes en bodeminsecten. Voor 

het verkrijgen van een goede effectiviteit het middel gelijkmatig strooien en inwerken. 

Voorkom bovengronds morsen van het granulaat! 

 
Toepassingen 

Aardappelen 
Toepassing als rijenbehandeling tijdens het poten tegen Globodera pallida (het witte 

aardappelcysteaaltje). Bij partieel resistente rassen kan het middel tijdens het poten, met 

behulp van op de pootmachine opgebouwde apparatuur worden uitgestrooid in de 

aardappelrug op een strook met een breedte van 25-30 cm. 

 

Toepassing als bodembehandeling tegen ritnaalden en aardrupsen. Het middel vlak voor het 

pootklaar maken van de grond volvelds strooien. Direct na het strooien het middel 

gelijkmatig inwerken met voor het pootklaar maken van de grond gebruikelijke apparatuur. 

 

Gladiolen in de volle grond 

Scab ontstaat als gevolg van vraat door in de bodem aanwezige bodeminsecten, zoals 

emelten en ritnaalden. Het middel kort voor het planten volvelds strooien en zo gelijkmatig 

mogelijk tot een diepte van minstens 15 cm inwerken. 

 

Onbedekte teelt van voorjaarsgeplante bol- knolgewassen, bloemisterijgewassen en 

vaste planten  

Toepassen als bodembehandeling tegen ritnaalden en aardrupsen. Het middel vlak voor het 

pootklaar maken van de grond volvelds strooien. Direct na het strooien het middel 

gelijkmatig inwerken met voor het pootklaar maken van de grond gebruikelijke apparatuur. 

 

Bijzonderheden 

 Gebruiksaanwijzing ULTIMA-systeem 

 

 

 

 LET OP! 

 RODE ZEGEL NIET VERBREKEN 



 

 

 

1. Lees voor het gebruik eerst het etiket. 

2. Verbreek het groene zegel en verwijder de kap van de ULTIMA-container. Het rode 

zegel mag nooit worden verbroken. 

3. Open het deksel van de connector die op de granulaatstrooier is gemonteerd. 

4. Plaats de bajonetsluiting van de ULTIMA-container op de connector. 

 

5. Draai de ULTIMA-container een kwartslag tegen de richting van de klok in. 

 

6. In een gesloten circuit wordt de granulaatstrooier nu gevuld met Mocap 15G. 

7. Draai de ULTIMA-container een kwartslag met de richting van de klok mee. 

8. De ULTIMA-container wordt nu gesloten. 

9. Verwijder de ULTIMA-container nu en plaats de kap er weer op. 

10. Plaats het deksel weer terug op de connector en de toepassing kan beginnen. 

 
 

                                                

               


