Valbon
Toelatingsnummer: 14667 N W.3
Formulering: Water dispergeerbaar granulaat
Werkzame stof: benthiavalicarb-isopropyl en mancozeb
Gehalte: 12,5 g/kg en 700 g/kg
Inhoud: 10 kg
Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
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.
Stof en spuitnevel niet inademen.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Inhoud/verpakking afvoeren volgens STORL richtlijn op deze verpakking.
Aanvullende etiketelementen:
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.

Toepassingsgebied

Werkzaamheid
getoetst op

dosering*
middel per
toepassing

Maximaal
Minimum interval Veiligheidsteraantal
tussen
toepassin- mijn in dagen
toepassingen per gen in dagen
teeltcyclus

Aardappelen Aardappelziekte1

2,0 kg/ha

8

Uien

Valse meeldauw2

2,0 kg/ha

6 toepassingen
verdeeld over 2
blokken van 3
toepassingen

Sjalotten

Valse meeldauw2

2,0 kg/ha

6 toepassingen
verdeeld over 2
blokken van 3
toepassingen

9 (voor sluiting van 7
het gewas, BBCH 40)
7 (vanaf sluiting van
het gewas, BBCH 40)
14** (voor begin
28
bolvorming, BBCH
40) binnen blok
7** (vanaf begin
bolvorming, BBCH
40) binnen blok
14** (voor begin
28
bolvorming, BBCH
40) binnen blok
7 **(vanaf begin
bolvorming BBCH
40) binnen blok

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.
** Interval tussen twee blokken minimaal 30 dagen.
1 Aardappelziekte (Phytophthora infestans)
2 Valse meeldauw (Peronospora destructor)
Overige toepassingsvoorwaarden
Het middel toepassen in 200-400 L water/hectare.
Om de vogels te beschermen is toepassing in de teelt van zaaiuien, eerste en tweedejaars
plantuien, zaaisjalotten, plantsjalotten, picklers en zilveruien, voor BBCH 40 (wanneer
bolvorming begint) uitsluitend toegestaan indien een interval van 14 dagen tussen de
toepassingen in acht wordt genomen. Vanaf gewasstadium BBCH 40 (begin van bolvorming)
geldt een minimum interval van 7 dagen.
Om de vogels te beschermen is toepassing de in teelt van aardappelen vóór BBCH 40 (sluiting
van het gewas) uitsluitend toegestaan indien een interval van ten minste 9 dagen tussen de
toepassingen in acht wordt genomen. Vanaf gewasstadium BBCH 40 (sluiting van het gewas)
geldt een minimum interval van 7 dagen.
Om niet-doelwitarthropoden te beschermen, is de toepassing in aardappelen uitsluitend
toegestaan als gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% driftreducerende doppen.

Aanbevelingen
Valbon heeft zowel een preventieve als beperkt curatieve werking.

Toepassingsmoment
Aardappelen
Toepassen vanaf opkomst tot sluiting van het gewas. Afwisselen met een ander middel bij een
korter interval
dan 9 dagen.
Na sluiting van het gewas toepassen om de 7 dagen.
Uien en sjalotten
Starten met de toepassing vanaf het moment dat de planten elkaar in de rij beginnen te raken.

