NL
BEWARING

GEVAREN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Lees het etiket voor gebruik. Volg de gebruiksaanwijzing om
gevaar voor mens en milieu te voorkomen (EUH401).
Bevat sporen van Trichoderma asperellum T34. Micro-organismen
kunnen mogelijk sensibiliserende reacties uitlokken (EUH208).
Gelieve de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij
het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen geldig zijn.
GEVARENAANDUIDINGEN : /
VOORZORGSMAATREGELEN:
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel
vermijden.
P264: Na het werken met dit product, handen/blootgestelde huid
grondig wassen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit
product.
P280C: Beschermende handschoenen en beschermende kleding
dragen.
P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep
wassen
P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen
SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt.
VERDERE INFORMATIE:
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Verdere kledingsadvies voor de toepasser: geschikte beschermkledij (spuitoverall), handschoenen en ademhalingsbescherming
(wegwerpbare ademhalingsfilter van minimaal EN149 FFP3 of
equivalent).
EERSTE HULP MAATREGELEN
Alhoewel het product niet ingedeeld is als gevaarlijk voor de
gezondheid, kunnen er zich vergiftigingsverschijnselen voordoen
bij abnormaal gebruik of bij accidentele inname.

NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor
zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Een arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij
huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten. Bij aanhoudende oogirritatie, een
arts raadplegen.
Na blootstelling of bij onwel voelen: Een ANTIGIFCENTRUM of
een arts raadplegen, etiket van het product meenemen.
OPMERKINGEN VOOR DE ARTS: prehospitaal: symptomatische
behandeling. VOOR MEER INFO: Contacteer het Antigifcentrum

ASPERELLOTM Biologisch Fungicide
Voor de behandeling van Fusarium
oxysporum f.sp. dianthi in bedekte teelt
van anjer (Dianthus soorten)
en Pythium spp. in vruchtgroenten van
Solanaceae (bv. tomaat, paprika en
Spaanse peper, aubergine).
De actieve stof is de goedaardige schimmel
Trichoderma asperellum stam T34.
Toelatingsnr : 15212N
Professioneel gebruik
Formulering : Spuitpoeder (WP)
Actieve stof : Trichoderma asperellum T34
Gehalte : 12% w/w (1012 kve/kg)
Bewaartemperatuur : +4°C
Batch nr : Zie verpakking
Erkenningshouder: Biocontrol Technologies S.L.,
Avgda. Madrid, 215-217, entresòl dreta A,
08014 Barcelona, Spain, Tel: +34-93-4091848,
www.biocontroltech.com
Gedistribueerd door: Biobest Nederland B.V.,
Leehove 31, 2678 MA De Lier, Nederland,
Tel: +31- 174-752250,
www.biobestgroup.com
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ASPERELLO T34 Biocontrol® opslaan in de
koelkast (+4°C). Bewaar droog en vorstvrij in een
geschikte pesticide opbergplaats. Bewaar in de
originele verpakking, goed afgesloten. Verkoop
alleen toegestaan in onze ongeopende originele
verpakking. Verwijderd houden van eten, drinken
en diervoeding. Buiten bereik van kinderen
bewaren.

Levend product,
stockeren op 4°C

LEGE VERPAKKINGSMATERIALEN EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN
Voorkom lozing in het milieu. De verpakking grondig spoelen
ofwel met behulp van een reinigingssysteem onder druk, ofwel
manueel drie maal spoelen. Het bekomen spoelwater in de
tank toevoegen op moment van vullen en veilig verwijderen.
De lege verpakking en productsoverschotten moeten
meegegeven worden naar een inzamelpunt voor gevaarlijk en
bijzonder afval. De verpakking mag in geen enkel geval
hergebruikt worden voor andere doeleinden.
HANDELSMERKEN EN PATENTEN
T34 Biocontrol® en Biocontrol Technologies®: geregistreerde
handelsmerken van Biocontrol Technologies, S.L.
ASPERELLOTM : gedeponeerd handelsmerk door Biobest
Belgium N.V.
Patenten:
Spaans patent ES 2 188 385 B1,
Europees patent EP 1 400 586 B1, USA patent: US 7 553 657 B2
BIOBEST - LEVERINGSVOORWAARDEN
Alle door ons geleverde producten zijn van hoge kwaliteit; elke
fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd.
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product,
wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast,
geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar
echter de bewaring, het transport, het gebruik ervan of de
weeromstandigheden voor, gedurende of na de toepassing de
prestaties van het product kunnen beïnvloeden en aan onze
controle ontsnappen, wijzen wij en onze verdelers elke
verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor
elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport
of de toepassing ervan, van de hand.

INHOUD:
500g
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT – PROFESSIONEEL GEBRUIK
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens
Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Maximaal aantal
Liter/kg middel
per ha per
teeltcyclus of per
12 maanden

Minimum
interval
tussen
toepassingen
in dagen

Dosering (middel)
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen
per teeltcyclus
of per 12 maanden

10 g/m3 substraat

1 per teeltcyclus

5 kg/ha
per teeltcyclus

-

Druppelbehandeling
of aangieten

10 g/m3 substraat
10-200 g/
1000 planten

4 per teeltcyclus

8 kg/ha
per teeltcyclus

30

Mengen in het
substraat

10 g/m3 substraat

1 per 12 maanden

-

10 g/m3 substraat

1 per 12 maanden

5 kg/ha
per
12 maanden

Dompelbehandeling
van bewortelde stek

0,01 g/L
dompelvloeistof

1 per 12 maanden

Druppelbehandeling
of aangieten

10 g/m3 substraat

6 per 12 maanden

Toepassingsgebied

Type
toepassing

Te bestrijden
organisme

Vruchtgroenten
van
Solanaceae

Mengen door
teeltmedium

Wortelrot

Anjer
(bedekte teelt)

(1)

Bespuiting (zaadtrays
en multipots)

Fusarium
(2)

-

19,8 kg/ha
per 12 maanden

60

(1) Wortelrot (Pythium spp.), (2) Fusarium (Fusarium oxysporum f. sp dianthi)

AANBEVELINGEN

Toepassingsvoorwaarden
* Voeg het middel in de tank toe aan het totale benodigde volume
water.
* Product opslaan in de koelkast (4ºC).
* De spuitvloeistof dient continu geroerd te worden.
* De toepassingsmethodes in anjer zijn niet allemaal afzonderlijk
getoetst. De werkzaamheid van een toepassingschema dat de
verschillende methodes combineert is aangetoond.
* Draag een geschikte adembescherming tijdens het mengen/laden
van het middel.
* Bevat Trichoderma asperellum stam T34. Micro-organismen kunnen
mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.
* De werkzaamheid van ASPERELLOTM T34 Biocontrol ® in
vruchtgroenten van Solanaceae is aangetoond in een beperkt aantal
substraten (veen en kokos).

Gewasgevoeligheid
De veiligheid van ASPERELLOTM T34 Biocontrol® is gedemonstreerd op
een een beperkt aantal anjervariëteiten (Dianthus soorten). Hoewel
schade aan andere variëteiten hoogstwaarschijnlijk niet zal voorkomen
bij normaal gebruik, is het toch aan te raden om het product te testen
op een klein aantal planten alvorens een groot aantal planten van een
nieuwe variëteit te behandelen voor de eerste keer.

Gebruiksaanwijzing
ASPERELLOTM T34 Biocontrol® is een biofungicide dat conidia bevat van de
antagonistische schimmel Trichoderma asperellum stam T34.
De toepassing van het product zou regelmatig (elke 2-3 maanden) moeten
worden herhaald gedurende de teeltduur van het gewas om de
Trichoderma populatie in het substraat te behouden en een optimaal effect
te bekomen, beginnend bij de plant opkweek (zaailingen en stekken). De
efficiëntie kan worden verbeterd door incubatie in het substraat voor het
planten of zaaien.
Na andere substraatbehandelingen zoals sterilisatie, fumigatie, solarisatie
of bio-fumigatie moet een voldoende interval worden tussengelaten
alvorens ASPERELLOTM T34 Biocontrol® te gebruiken.
.

Werkingsmechanisme

ASPERELLOTM T34 Biocontrol®, preventief toegepast, beschermt anjer
planten tegen Fusarium verwelking, en vruchtgroenten van Solanaceae
tegen Pythium kiemplantrot, kroonrot of wortelrot, door het substraat en
de wortelzone te koloniseren.
Het ziekte-onderdrukkend effect van ASPERELLOTM T34 Biocontrol® op de
bodemgebonden pathogenen Fusarium spp. en Pythium spp. is te wijten aan
directe competitie voor plaats en/of nutriënten, en parasitering van de
pathogene schimmels.

Bereiding en dosis van ASPERELLO T34 BIOCONTROL®
ASPERELLOTM T34 Biocontrol® mag toegepast worden via bespuiting, via
het irrigatiesysteem of via worteldip.
De toepassingsapparatuur moet grondig gereinigd worden voor gebruik
zodat er geen resten van pesticiden achterblijven.
Breng de specifieke hoeveelheid van ASPERELLOTM T34 Biocontrol® in
een kleine hoeveelheid water en schud om goede dispersie van het
product te bekomen. Breng deze suspensie in de spuit of irrigatie tank
met het totale nodige water volume, schud continu om een homogene
toepassing van het product te verkrijgen.
Wanneer ASPERELLOTM T34 Biocontrol® wordt toegepast via het
irrigatiesysteem, zorg er dan voor dat het product op het einde van de
dag bij de wortels arriveert en dat het zo vlug mogelijk uit het
irrigatiesysteem is. Dit zal het uitspoelrisico minimaliseren en helpen om
goede vestiging rond de wortels te verkrijgen.
Toepassingsapparatuur moet grondig gereinigd worden na gebruik.
1.Mengen in het substraat: Meng ASPERELLOTM T34 Biocontrol® in het
substraat, aan een dosis van 10 g per m3 , voor zaaien, bewortelen of
planten. Breng 10 g ASPERELLOTM T34 Biocontrol® in 100 l water en voeg
0,1 l van deze suspensie toe aan 1 l substraat.
2. Bepuiten/aangieten van het substraat tijdens de opkweek (alleen voor
Dianthus): Behandel het substraat met een dosis van 0,5 g per m2
(veronderstel een diepte van 5 cm) of 10 g per m3 , voor of onmiddelijk
na zaaien of bewortelen. Breng 10 g ASPERELLOTM T34 Biocontrol® in
100 l water en giet 5 l van deze suspensie per m² .
3. Wortel dip (alleen voor Dianthus)
Voor anjer planten raden we aan om de wortels of stekken te dippen in
een suspensie van 0,01 g ASPERELLOTM T34 Biocontrol® per liter water
gedurende verscheidene uren of overnacht.
4. Irrigatie bij verplanten en tijdens de teelt
Pas het product toe als een aangietbehandeling/via het irrigatiesysteem
(10 g ASPERELLOTM T34 Biocontrol® per m³ substraat of 1000 potten (1 l)
bij sierplanten, of 5 g plus 5 g met één week interval). Breng 10 g (of 5 g
plus 5 g met één week interval) ASPERELLOTM T34 Biocontrol® in 100 l
water en deze suspensie toepassen aan een dosis van 0,1 l per liter
substraat. Herhaal dezelfde dosis alle 2-3 maanden als
opvolgbehandeling, bij een risicosituatie of wanneer planten
blootgesteld worden aan stress.
Waterontsmettingsmiddelen kunnen de werkzaamheid van het product
verminderen; contacteer uw Biobest adviseur voor meer informatie.
De maximum gebruikte concentratie mag 10 g/l water niet
overschrijden.

Uiterste gebruiktijdstip voor de oogst: niet van toepassing
Compatibiliteit
ASPERELLOTM T34 Biocontrol® mag niet worden gebruikt in een mix met
andere pesticiden of vloeibare meststoffen. Het effect op de
werkzaamheid van ASPERELLOTM T34 Biocontrol® van andere pesticiden
toegepast voor of na ASPERELLOTM T34 Biocontrol® is niet voldoende
onderzocht. Sommige pesticiden, voornamelijk fungiciden, kunnen de
werkzaamheid van ASPERELLOTM T34 Biocontrol® verminderen.
Contacteer uw Biobest adviseur voor meer informatie.

