
 

Versilus 
Toelatingsnummer: 15557 N 
Formulering: Water dispengeerbaar granulaat 
Werkzame stof: benthiavalicarb-isopropyl  
Gehalte: 150 G/KG 
De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het 
mengsel: benthiavalicarb-isopropyl natriumlignosulfonaat 
Inhoud: 3 KG 
 
 
 
 
 
 
 
 GEVAAR 
 
 
Gevarenaanduidingen: 
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
Verdacht van het veroorzaken van kanker. 
Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. 
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 
 
Voorzorgsmaatregelen: 
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. 
Stof niet inademen. 
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming 
dragen. 
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze 
gemakkelijk kan ademen. 
Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. 
Bij ademhalingssymptomen: een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het 
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NIVC)). 
Achter slot bewaren. 
Inhoud/verpakking afvoeren volgens STORL richtlijn op deze verpakking. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Was alle beschermende kleding na gebruik. 
 
 
Aanvullende etiketelementen: 
Bevat natriumlignosulfonaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
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 
 

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op 

Dosering* 
middel per 
toepassing 

Maximaal 
aantal 
toepassingen 
per teeltcyclus 

Minimum 
interval tussen 
toepassingen 
in dagen 

Veiligheidstermijn 
in dagen 

Aardappelen Aardappelziekte1 0,5 kg/ha 8 5 3 
0,4 kg/ha** 

* 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 uitvloeier. 
1 aardappelziekte (Phytophthora infestans) 
 
Overige toepassingsvoorwaarden 
 
Resistentiemanagement 
Dit middel bevat de werkzame stof benthiavalicarb-isopropyl. Benthiavalicarb-isopropyl 
behoort tot de groep van Carboxyl Acid Amides (CAA) fungicides. De Frac code is 40. 
Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van 
resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de 
voorlichtingsboodschappen, op te volgen. 
 
 
Aanbevelingen 
 
Algemeen 
Versilus heeft zowel een preventieve als beperkt curatieve werking. 
 
Toepassingsmoment 
Toepassen vanaf opkomst om de 5 - 7 dagen. 
 


