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Positief besluit voor de herregistratie van Olie-H (6598 N)
Door het positief besluit van het Ctgb blijft Olie-H behouden voor het
voorkomen van virusoverdracht in pootaardappelen en bloembollen. De
overige gewassen zijn vervallen. Olie-H is voor telers van pootgoed en
bloembollen de basis voor een gezonde teelt.
Enige beschikbare virusolie
Olie-H is het enige beschikbare virusolie voor pootaardappel- en bloembollentelers
om kwalitatief hoogwaardig producten te telen. In de praktijk heeft het product zich al
jaren bewezen en is toegestaan binnen SKAL.
Dosering en interval
De maximale dosering is 6,25 liter per ha. Pas Olie-H toe in combinatie met een
middel tegen luizen. In pootgoed zijn 12 toepassingen toegestaan. Het interval
tussen de 1e en 2e bespuiting is minimaal 3 dagen en tussen de volgende
bespuitingen minimaal 7 dagen. In bloembollen zijn 25 toepassingen met een
interval van minimaal 7 dagen toegestaan. Zowel voor pootaardappelen als
bloembolgewassen kan hiermee het volledige seizoen worden afgedekt.
Overige toepassingsvoorwaarden
Olie-H mag overdag worden toegepast tenzij bijen en hommels actief in bloei
staande gewassen of niet-bloeiende gewassen bezoeken. Pas Olie-H toe met een
techniek uit de DRT90 klasse met een teeltvrije zone van minimaal 150 cm.
Uitverkoop- en opgebruiktermijn
Product met oude etiketten moeten voor 1 juli bij de telers zijn afgeleverd. De
opgebruiktermijn van product met oud etiket is verkort tot 1 januari 2019.
Op dit moment levert Certis product met oud etiket Olie H (W7). Nieuwe etiketten
zullen wij zo spoedig mogelijk op aanvraag leveren.
Neem bij vragen contact op met:
Technisch adviseur bloembollen
Technisch adviseur akkerbouw Noord
Technisch adviseur akkerbouw Zuid
Technisch adviseur akkerbouw Zuid

Wouter Bulk
Fokke Smit
Maarten van der Marel
Harry Hansma

06 - 51 26 90 80
06 - 13 64 91 95
06 - 41 61 11 40
06 - 53 70 06 83

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

