Monam
Toelatingsnummer: 6443 N W.12
Formulering: Vloeistof
Werkzame stof: metam-natrium
Gehalte: 510 G/L
Inhoud: 200 l, 1000 l

Gevaar

Gevarenaanduidingen:
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische
huidreactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan
mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbeschermi ng/gelaatsbescherming dragen.
Adembescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met
water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Na
(mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen:
Vormt giftig gas in contact met zuren. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik
1.

Als grondontsmettingsmiddel ter bestrijding van aaltjes ten behoeve van de teelt in de
vollegrond van:
a. consumptie-aardappelen, fabrieksaardappelen en pootaardappelen, met dien verstande
dat toepassing in een kalenderjaar waarin op de betreffende grond aardappelen worden
geteeld niet mag geschieden voor de aanvang van die teelt;
b. suikerbieten en voederbieten;
c. aardbeien;
d. zaaiuien, 1e-jaars plantuien, 2e -jaars plantuien, zilveruien, picklers en sjalotten;
e. vaste planten.

2.

Als grondontsmettingsmiddel ter bestrijding van aaltjes en schimmels ten behoeve van de teelt

in de vollegrond van:
a. groenten;
b. bloembollen en bolbloemen;
c. bloemisterijgewassen;
d. boomkwekerijgewassen.
3.

Als grondontsmettingsmiddel ten behoeve van de herinplant van boomgaarden.

Bij de onder 1 t/m 3 genoemde toepassingen is gebruik in de vollegrond slechts toegestaan in de
periode van 16 maart tot en met 15 november, tenzij de toepassing geschiedt ten behoeve van een
op die toepassing direct volgende teelt van boomkwekerijgewassen, lelies, gladiolen, Canna,
Eremurus, Liatris, Montbretia, Nerine, Paeonia, Ranunculus, Trigidia of een herinplant van
boomgaarden.
Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Middelen op basis van metam-natrium mogen met ingang van 1 januari 2006 slechts eenmaal
in een periode van 5 jaren op hetzelfde perceel of perceelgedeelte worden toegepast.
De doseringen zoals aangegeven onder ‘B. GEBRUIKSAANWIJZING’ mogen niet worden
overschreden.
I.

Toepassing in de vollegrond
Het middel alleen toepassen met daartoe bestemde injectie-apparatuur.
De injectie-apparatuur moet voorzien zijn van lekvrije doppen, b.v. roestvrijstalen antidrupdoppen of een systeem t.b.v. onderzoeksdoeleinden dat het nadruppen van de spuitdoppen
voorkomt door middel van het met perslucht doorblazen van vloeistofleidingen voor het lichten
van de scharen (bijv. systeem ”Hartenhof”). De apparatuur laden met een lekvrij systeem
(onder- of overdrukpomp). Bij het begin van een werkgang dienen eerst de injectiedoppen in
de grond geplaats te worden; pas daaarna mag de afgifte worden ingeschakeld.
Het middel op tenminste 10 cm diepte inbrengen.
De afgifte dient tenminste 1 meter voordat de injectiedoppen uit de grond worden gelicht,
gestopt te worden.
Na injectie van het middel de grond onmiddellijk aanrollen.Tijdens alle werkzaamheden ten
behoeve van de grondontsmetting en het uitvoeren van de eerste grondbewerking na
ontsmetting waarbij huidcontact met het middel kan optreden, doelmatige huidbeschermende
kleding, handschoenen met lange schachten en rubberen laarzen dragen.
Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk uittrekken.
Handschoenen en laarzen die in contact zijn geweest met het middel altijd direct met veel
water wassen.
Handschoenen buiten de cabine opbergen.
Draag tijdens het gereedmaken van de toedieningsapparatuur, het verhelpen van

storingen, het inwendig schoonmaken van de apparatuur, tijdens de toepassing en
grondafdekkingswerkzaamheden een geschikte adembescherming voorzien van
minimaal een A2 filter. Het filter tijdig maar niet later dan 1 maand na ingebruikname
vervangen. Indien het filter als gevolg van een calamiteit aan hoge concentraties van
het middel in de lucht heeft blootgestaan, deze dan direct vervangen.

B. Gebruiksaanwijzing
Algemeen
Grondontsmettingsmiddel ter bestrijding van aaltjes en schimmels . De grond moet voor of tijdens
de behandeling zaai- of plantklaar worden gemaakt en moet dus de daarvoor geschikte vochtigheid
bezitten; ze moet echter vooral niet te nat zijn.
Het middel bij voorkeur toepassen bij een bodemtemperatuur (gemeten op 15 cm diepte) tussen
ongeveer 7 en 16 ºC. Hoe lager de bodemtemperatuur des te langer het middel in de grond aanwezig
blijft en des te groter de kans op schade door het middel is. Voor toepassing in de vollegrond geldt
een ‘gesloten-periode’, waarin geen grondontsmetting mag worden uitgevoerd.
Het middel onverdund toepassen.
De grond na de behandeling 2 tot 3 weken ongestoord laten liggen. Om resten van het middel sneller
te laten verdwijnen de grond vervolgens los maken.
Alvorens te planten of te zaaien na de besmetting een wachtperiode in acht nemen van 3 tot
6 weken.
Onder ongunstige omstandigheden (b.v. hoog vochtgehalte van de grond, lage temperatuur, sterk
absorberende grondsoort) kan deze periode veel langer zijn. In die situatie verdient het aanbeveling
het einde van de wachtperiode vast te stellen met behulp van de tuinkerstest.

Toepassingen
Consumptie-aardappelen, fabrieksaardappelen en pootaardappelen, ter bestrijding van
aardappelcysteaaltjes (Globodera rostochiensis, Globodera pallida), wortelknobbelaaltjes
(Meloidogyne spp), stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci), vrijlevende wortelaaltjes
(Trichodoridae) en wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans).
Dosering: 300 liter per ha
Suikerbieten en voederbieten, ter bestrijding van bietencysteaaltjes (wit bietecysteaaltje
Heterodera schachtii en geel bietencysteaaltje Heterodera trifolii f.sp. betae),
wortelknobbelaaltjes (Meloidogny spp), stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) en vrijlevende
wortelaaltjes (Trichodoridae).
Dosering: 300 liter per ha.
Aardbeien in de vollegrond, ter bestrijding van wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) en
vrijlevende wortelaaltjes (Trichodoridae) ter voorkoming van zwart wortelrot.
Dosering:300 liter per ha.
Groenteteelt in de vollegrond, ter bestrijding van wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans),
vrijlevende wortelaaltjes (Trichodoridae), wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp),
peenmoeheid en zgn. sigaartjes (veroorzaakt door vrijlevende wortelaaltjes (Trichodoridae),
bij schorseneren.
Dosering: 300 liter per ha.
Zaaiuien, 1e-jaars plantuien, 2e-jaars plantuien, zilveruien, picklers en sjalotten, ter
bestrijding van wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp), stengelaaltjes (kroef) (Ditylenchus
dipsaci), vrijlevende wortelaaltjes (Trichodoridae), en wortellesieaaltjes (Pratylenchus
penetrans)
Dosering: 300 liter per ha.

Vaste planten in de vollegrond, ter bestrijding van door wortellesieaaltjes (Pratylenchus
penetrans) en vrijlevende wortelaaltjes (Trichodoridae) veroorzaakt wortelrot bij Convallaria,
Dianthus barbatus, Doronicum, Iberis, Pyrethrum, Trollius en Viola.
Dosering: 300 liter per ha.
Bloembollenteelt en bolbloementeelt, ter bestrijding van schimmels, wortellesieaaltjes
(Pratylenchus penetrans) en vrijlevende wortelaaltjes (Trichodoridae) ten behoeve van de
teelt van onder andere hyacint, tulp, iris, gladiool, lelies en krokus ter voorkoming van
wortelrot en virusoverbrenging.
Dosering: 300 liter per ha.
Bloemisterijgewassen in de vollegrond, ter bestrijding van wortellesieaaltjes (Pratylenchus
penetrans), vrijlevende wortelaaltjes (Trichodoridae) en enkele door schimmels veroorzaakte
bodemziekten en omvalziekte bij kiemplanten (o.a. Pythium).
Dosering: 300 liter per ha.
Boomkwekerijgewassen in de vollegrond, ter bestrijding van door wortellesieaaltjes
(Pratylenchus penetrans) en andere vrijlevende aaltjes (Trichodoridae) en/of schimmels
veroorzaakte ziekteverschijnselen als ‘bodemmoeheid’ en omvalziekten op zaaibedden.
Dosering: 300 liter per ha.
Herinplant van boomgaarden, ter bestrijding van bodemmoeheid veroorzaakt door
wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans), al of niet samen met schimmels.
Dosering: 300 liter per ha.

