Decis®
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.
Productnaam: Decis®
W-nummer: W16
Toelatingsnr: 7774 N
Werkzame stof: deltamethrin
Gehalte: 25 g/l
Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat
Gevarenaanduidingen
Ontvlambare vloeistof en damp
Schadelijk bij inslikken.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Schadelijk bij inademing.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
Opslag- en opvangreservoir aarden.
Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;
blijven spoelen.
Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen
GEEN braken opwekken.
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie STORL.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Gevaar

Verpakking
SKU

Verpakking maat Aantal dozen per pallet

79548370 12 x 1 l

60

79545304 4 x 5 l

40

Toepassingsgebied

Pootaardappel

Type Toepassing

Te bestrijden organisme

Gewasbehandeling Kevers1

Dosering
(middel)
per
toepassing

Maximaal
Maximale
aantal
Minimum
dosering toepassingen
interval
Veiligheids
(middel)
per
tussen
termijn in dag
per
teeltcyclus of toepassingen
toepassing
per 12
in dagen
maanden

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per
teeltcyclus

14

7

0,4 l/ha

0,4 l/ha

2 per
teeltcyclus

14

7

Bladluis (aardappelbladrolvirus =
PLRV-virus)2
Pootaardappel

Gewasbehandeling

Pootaardappel

Gewasbehandeling Bladluis (Y-virus)3, bladluis4

0,2 l/ha

0,2 l/ha

3 per
teeltcyclus

7

7

Consumptie-aardappel

Gewasbehandeling Kevers1

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per
teeltcyclus

14

7

Consumptie-aardappel

Gewasbehandeling Bladluis4

0,2 l/ha

0,2 l/ha

3 per
teeltcyclus

7

7

Zetmeelaardappel

Gewasbehandeling Kevers1

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per
teeltcyclus

14

7

Zetmeelaardappel

Gewasbehandeling Bladluis4

0,2 l/ha

0,2 l/ha

3 per
teeltcyclus

7

7

Bieten

Gewasbehandeling Trips5, rupsen6

0,3 l/ha

0,3 l/ha

1 per
teeltcyclus

-

30

Bladluis4

Toepassingsgebied

Type Toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering
(middel)
per
toepassing

Maximaal
Maximale
aantal
Minimum
dosering toepassingen
interval
Veiligheids
(middel)
per
tussen
termijn in dag
per
teeltcyclus of toepassingen
toepassing
per 12
in dagen
maanden

Granen

Gewasbehandeling Bladluis7

0,25 l/ha

0,25 l/ha

2 per
teeltcyclus

14

30

Teff

Gewasbehandeling Bladluis7

0,25 l/ha

0,25 l/ha

2 per
teeltcyclus

14

30

Mais

Gewasbehandeling Kevers8

0,5 l/ha

0,5 l/ha

2 per
teeltcyclus

14

30

0,3 l/ha

0,3 l/ha

2 per
teeltcyclus

14

7

0,3 l/ha

1 per 12
maanden

-

30 dagen tusse
toepassing en
maaien ten
behoeve van
voederdoeleind

0,3 l/ha

1 per 12
maanden

-

30 dagen tusse
toepassing en
maaien ten
behoeve van
voederdoeleind

Peulvruchten met
Gewasbehandeling Trips5,10,19, rupsen11, kevers9
uitzondering van Lupine
Graszaadteelt m.u.v.
veldbeemd (zaadteelt)

Veldbeemd (zaadteelt)

Gewasbehandeling Vliegen en muggen12

Gewasbehandeling Vliegen en muggen12

0,3 l/ha

0,3 l/ha

Veldbeemd (zaadteelt)

Gewasbehandeling Vliegen en muggen13

0,5 l/ha

0,5 l/ha

2 per 12
maanden

14

30 dagen tusse
toepassing en
maaien ten
behoeve van
voederdoeleind

Blauwmaanzaad

Gewasbehandeling Trips5,14,19

0,3 l/ha

0,3 l/ha

1 per
teeltcyclus

-

60

Karwij

Gewasbehandeling Rupsen15

0,2 l/ha

0,2 l/ha

1 per
teeltcyclus

-

45

Vlas

Gewasbehandeling Trips5,14,19

0,3 l/ha

0,3 l/ha

1 per
teeltcyclus

-

60

Koolzaad

Gewasbehandeling Kevers16,17

0,2 l/ha

0,2 l/ha

1 per
teeltcyclus

-

45

Bladrammenas

Gewasbehandeling Rupsen18

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per
teeltcyclus

14

7

Bladkool

Gewasbehandeling Rupsen18

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per
teeltcyclus

14

7

Stoppelknol

Gewasbehandeling Rupsen18

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per
teeltcyclus

14

7

0,3 l/ha

0,3 l/ha

1 per 12
maanden

-

30 dagen tusse
toepassing en
maaien ten
behoeve van
voederdoeleind

Trips5,14,19, rupsen6,20,21,22,23,24,34,
kevers25

0,02% (20
ml/100 l
water)

0,12 l/ha

2 per
teeltcyclus

14

3

Gewasbehandeling

Trips5,14,19, rupsen6,20,21,22,23,24,34,
kevers25

0,02% (20
ml/100 l
water)

0,2 l/ha

2 per 12
maanden

14

3

Aalbes (onbedekte
teelt)

Gewasbehandeling

Rupsen20,21,22,23,24,26,27,
vliesvleugeligen28, wants29

0,02% (20
ml/100 l
water)

0,24 l/ha

3 per
teeltcyclus

14

7

Kruisbes (onbedekte
teelt)

Gewasbehandeling

Rupsen20,21,22,23,24,26,27,
vliesvleugeligen28, wants29

0,02% (20
ml/100 l
water)

0,24 l/ha

3 per
teeltcyclus

14

7

Braam (onbedekte
teelt)

Gewasbehandeling

Kevers25,30, rupsen20,21,22,23,24,26,27,
vliesvleugeligen31, wants

0,02% (20
ml/100 l
water)

0,24 l/ha

3 per
teeltcyclus

14

7

Framboos (onbedekte
teelt)

Gewasbehandeling

Kevers25,30, rupsen20,21,22,23,24,26,27,
vliesvleugeligen31, wants

0,02% (20
ml/100 l
water)

0,24 l/ha

3 per
teeltcyclus

14

7

Sla (onbedekte teelt)

Gewasbehandeling Rupsen6,32,33,34

0,05% (50
ml/ 100 l
water)

0,4 l/ha

2 per 12
maanden

7

14

Cultuur-grasland

Gewasbehandeling Vliegen en muggen12

Aardbei (onbedekte
teelt)

Gewasbehandeling

Aardbei (bedekte teelt)

Toepassingsgebied

Type Toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering
(middel)
per
toepassing

Maximaal
Maximale
aantal
Minimum
dosering toepassingen
interval
Veiligheids
(middel)
per
tussen
termijn in dag
per
teeltcyclus of toepassingen
toepassing
per 12
in dagen
maanden

Sla (bedekte teelt)

Gewasbehandeling Rupsen6,32,33,34

0,05% (50
ml/ 100 l
water)

0,5 l/ha

2 per 12
maanden

7

14

Peulgroenten
(onbedekte teelt)

Gewasbehandeling Trips5,10,19, rupsen11, kevers9

0,3 l/ha

0,3 l/ha

2 per 12
maanden

14

7

Vruchtgroenten van
Cucurbiaceae met
eetbare schil (bedekte
teelt)

Gewasbehandeling

Rupsen6,33,35, wittevlieg36,
mineervlieg37, trips19

0,05% (50
ml/ 100 l
water)

0,7 l/ha

3 per 12
maanden

7

3

Meloen

Gewasbehandeling

Rupsen6,33,35, wittevlieg36,
mineervlieg37, trips19

0,05% (50
ml/ 100 l
water)

0,7 l/ha

3 per 12
maanden

7

3

Aubergine

Gewasbehandeling

Rupsen6,33,35, wittevlieg36,
mineervlieg37, trips19

0,05% (50
ml/ 100 l
water)

0,7 l/ha

3 per 12
maanden

7

3

Tomaat

Gewasbehandeling

Rupsen6,33,35, wittevlieg36,
mineervlieg37, trips19

0,05% (50
ml/ 100 l
water)

0,5 l/ha

3 per 12
maanden

7

3

Vruchtgroenten van
Solanaceae (bedekte
teelt) met uitzondering
van tomatilo

Gewasbehandeling Rupsen

0,05% (50
ml/ 100 l
water)

0,7 l/ha

3 per 12
maanden

7

3

Sluitkoolachtigen
(onbedekte teelt)

Gewasbehandeling Rupsen6,32,35,37,38

0,3 l/ha

0,3 l/ha

2 per 12
maanden

7

7

Bloemkoolachtigen

Gewasbehandeling Rupsen6,32,35,37,38

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per 12
maanden

14

7

Stengelkool

Gewasbehandeling Rupsen6,32,35,37,38

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per 12
maanden

7

7

Radijsachtigen
(onbedekte teelt)

Gewasbehandeling Rupsen6, trips5,10,14,19

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per 12
maanden

14

7

Radijs (bedekte teelt)

Gewasbehandeling Rupsen6, trips5,10,14,19

0,5 l/ha

0,5 l/ha

3 per 12
maanden

7

7

Knolraap

Gewasbehandeling Rupsen6, trips5,10,14,19

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per 12
maanden

14

7

Koolraap

Gewasbehandeling Rupsen6, trips5,10,14,19

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per 12
maanden

14

7

Uien

Gewasbehandeling

rupsen39, mineervlieg40,
trips5,10,14,19

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per 12
maanden

14

7

Sjalotten

Gewasbehandeling

rupsen39, mineervlieg40,
trips5,10,14,19

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per 12
maanden

14

7

Knoflook

Gewasbehandeling

rupsen39, mineervlieg40,
trips5,10,14,19

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per 12
maanden

14

7

0,3 l/ha

0,3 l/ha

2 per 12
maanden

14

7

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per 12
maanden

14

7

2 per 12
maanden

3 dagen voor
de eerste
vlucht en 3
3
dagen voor de
tweede vlucht

Asperge (onbedekte
teelt), mits toegepast na Gewasbehandeling Kevers41, vliegen en muggen42
het steken
Prei (onbedekte teelt)

Paddenstoelenteelt

Gewasbehandeling

Rupsen39, mineervlieg40,
trips5,10,14,19

Gewasbehandeling Vliegen en muggen43,44

3 ml/
100m2

3 ml/
100m2

Paddenstoelenteelt

Ruimtebehandeling Vliegen en muggen43,44

3 ml/
100m3

3 ml/
100m3

2 per 12
maanden

3 dagen voor
de eerste
vlucht en 3
3
dagen voor de
tweede vlucht

Bloembol- en
bloemknolgewassen
m.u.v. gladiool, tulp,
lelie en hyacint
(onbedekte teelt)

Rupsen6,32,33,34,35,49,
50,51,52,53,54,55,56, mineervlieg37,40,
Gewasbehandeling
trips5,10,14,19,47, wittevlieg36,
dopluis45, schildluis46

0,05% (50
ml/100 l
water)

0,2 l/ha

3 per 12
maanden

7

-

Toepassingsgebied

Type Toepassing

Te bestrijden organisme

Rupsen6,32,33,34,35,49,
50,51,52,53,54,55,56, mineervlieg37,40,
wittevlieg36, dopluis45, schildluis46

Dosering
(middel)
per
toepassing

Maximaal
Maximale
aantal
Minimum
dosering toepassingen
interval
Veiligheids
(middel)
per
tussen
termijn in dag
per
teeltcyclus of toepassingen
toepassing
per 12
in dagen
maanden

0,05% (50
ml/ 100 l
water)

0,2 l/ha

3 per 12
maanden

Gladiool (onbedekte
teelt)

Gewasbehandeling

Gladiool (onbedekte
teelt)

Gewasbehandeling Trips47

0,3 l/ha

0,3 l/ha

3 per 12
maanden

7

-

Tulp, hyacinth, lelie

Rupsen6,32,33,34,35,49,
50,51,52,53,54,55,56, mineervlieg37,40,
Gewasbehandeling
trips5,10,14,19,47, wittevlieg36,
dopluis45, schildluis46

0,05% (50
ml/ 100 l
water)

0,2 l/ha

3 per 12
maanden

7

-

Tulp, hyacinth, lelie
(onbedekte teelt)

Gewasbehandeling Bladluis (virus) 48

0,4 l/ha

0,4 l/ha

2 per 12
maanden

7

-

Bloembol- en
bloemknolgewassen
(bedekte teelt)

Rupsen6,32,33,34,35,49,
50,51,52,53,54,55,56,
mineervlieg37,40,
Gewasbehandeling
5,10,14,19,47
trips
, wittevlieg36,
dopluis45, schildluis46

0,05% (50
ml/ 100 l
water)

0,5 l/ha

3 per 12
maanden

7

-

Bloemisterijgewassen
(onbedekte teelt)

Dopluis5, schildluis46,
Gewasbehandeling rupsen6,32,33,35, mineervlieg37, 40,
trips5,10,14,19,47, wittevlieg36

0,05% (50
ml/ 100 l
water)

0,5 l/ha

3 per 12
maanden

7

-

Bloemisterijgewassen
(bedekte teelt)

Dopluis5, schildluis46,
Gewasbehandeling rupsen6,32,33,35, mineervlieg37, 40,
trips5,10,14,19,47, wittevlieg36

0,05% (50
ml/ 100 l
water)

0,5 l/ha

3 per 12
maanden

7

-

Rupsen6,32,33,34,35,49,50,51,52,53,54,55,56, 0,02% (20
Boomkwekerijgewassen
Gewasbehandeling trips5,10,14,19, vliegen en
ml/ 100 l
(onbedekte teelt)
muggen57,58
water)

0,24 l/ha

3 per 12
maanden

7

-

Rupsen6,32,33,34,35,49,50,51,52,53,54,55,56, 0,02% (20
Boomkwekerijgewassen
Gewasbehandeling trips5,10,14,19, vliegen en
ml/ 100 l
(bedekte teelt)
muggen57,58
water)

0,15 l/ha

3 per 12
maanden

7

-

0,2 l/ha

3 per 12
maanden

7

-

-

30 dagen tusse
toepassing en
maaien ten
behoeve van
voederdoeleind

-

30 dagen tusse
toepassing en
maaien ten
behoeve van
voederdoeleind

Vaste plantenteelt

Sportveld

Graszodenteelt

Rupsen6,32,33,34,35,49,50,51,52,53,54,55,56, 0,02% (20
Gewasbehandeling trips5,10,14,19, vliegen en
ml/ 100 L
muggen57,58
water)

Gewasbehandeling Vliegen en muggen12

Gewasbehandeling Vliegen en muggen12

0,3 l/ha

0,3 l/ha

0,3 l/ha

1 per 12
maanden

0,3 l/ha

1 per 12
maanden

-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden
afgeweken.
Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.
1) Colorado kever (Leptinotarsa decemlineata)
2) Bladluis ter voorkoming van persistent virus
3) Bladluis ter voorkoming van non persistent virus
4) Aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbia), Boterbloemluis (Aulorthum solani), Sjalotteluis (Myzus ascalonicus), Groene perzikluis (Myzus
perzicae)
5) Vroege akkertrips (Thrips angusticeps)
6) Gamma uil (Autographa gamma)
7) Grote graanluis (Sitobion avenue), Vogelkersluis (Rhapolasiphum padi), Roos-grasluis (Metopolophium dirhodum)
8) Maiswordelboorder (Diabrotica virgifera)
9) Bladrandkever (Sitona lineatus)
10) Erwten trips (Kakothrips robustus)
11) Erwtenpeulboorder (Laspeyresia nigricana)
12) Rouwvlieg (Bibio marci, Bibio hortulanus, Dilophus febrillis)
13) Graszaadgalmug (Mayetiola spp)
14) Vlas trips (Thrips linarius)
15) Karwijmot (Depressaria daucella)
16) Koolzaadglanskever (Meilgehtes aeneus)
17) Koolzaadsnuitkever (Ceuthorrhynchus assimilis)
18) Koolmot (Plutella xylostella)
19) Tabakstrips (Thrips tabaci)
20) Anjerbladroller (Cacoecimorpha pronubana)
21) Azalea bladroller (Acleris laternana)
22) Brandnetelbladroller (Olethreutes lacunana)
23) Koolbladroller (Clepsis spectrana)
24) Agaatvlinder (Phlogophora meticulosa)

25) Aardbeibloesemkever (Anthonomus rubi)
26) Vruchtbladroller (Adoxophyes orana)
27) Wintervlinder (Operopthera brumata)
28) Bessenbladwesp (Nematus ribesii)
29) Groene appelwants (Lygus pabulines)
30) Frambozenkever (Byturus fumatus)
31) Bramemineerwesp (Metallus pumilus)
32) Koolwitje (Pieris spp)
33) Groente-uil (Polia oleracea)
34) Koolmotje (Plutella xylostella)
35) Turksemot (Chrysodeixis calchites)
36) Koolwittevlieg (Aleyrodes proletella)
37) Bladmineerders (Liriomyza trifolii, L. huibrensis, L. bryoniae)
38) Late koolmot (Evergestis forvi-calis)
39) Preimot (Acrolepiopsis assectella)
40) Uienmineervlieg(Liriomyza cepae)
41) Aspergekever (Crioceris asparagi)
42) Aspergevlieg (Platyparea poeciloptera)
43) Champignonvlieg(Megaselia halterata)
44) Varenrouwmug(Sciaridae)
45) Dopluizen (Coccodae)
46) Schildluizen(Coccidae)
47) Gladiolentrips (Thaeniothrips simplex)
48) Bladluis ter voorkoming van non persistent virus
49) Wintervlinder (Operopthera brumata)
50) Bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea)
51) Ringelrupsvlinder (Malacosoma Neustria)
52) Satijnvlinder (Leucoma salicis)
53) Stippel en spinsel motten (Yponomeura sp)
54) De plakker (Lymantria dispar)
55) Jeneverbesmineermot (Argyresthia trifasciata)
56) Kastanjemineermot(Cameraria ohridella)
57) Eikentopgalmug (Arnoldiola quercus)
58) Wilgentopgalmug (Rhabdophaga termi-nalis)

Toepassingsvoorwaarden
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater
gebruik
wordt gemaakt van:
•

minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in de volgende teelten:
poot-, zetmeel en consumptieaardappelen, peulvruchten, veldboon, bladrammenas, bladkool, stoppelknollen, aalbes, kruisbes, braam,
framboos, sla,
peulgroenten, sluitkoolachtigen, bloemkoolachtigen, koolaap, knolraap, radijsachtigen, uien, sjalotten, knoflook, prei, asperge, bloembol- en
bolbloemgewassen (met uitzondering van gladiool), vaste planten;
• minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in de teelt van boomkwekerijgewassen, waarbij geldt dat toepassing uitsluitend door middel van
een
neerwaartse bespuiting mag plaatsvinden.
• minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de volgende teelten:
mais, stengelkool, gladiool, bloemisterijgewassen
Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei
staande
gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet wanneer
bloeiende onkruiden
aanwezig zijn. Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken.
Voorkom dat
bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent
van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.
Effecten op nuttige insecten
Het effect van Decis EC is afhankelijk van de spuittechniek. De classificatie in onderstaande tabel is bij direct raken van de nuttige insecten.
Wordt echter slechts een deel van een gewas (bijvoorbeeld alleen de koppen of alleen bovenlangs) gespoten, dan zal het effect minder zijn. Om
de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende
gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn.
Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken. Voorkom dat bijen
en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Nuttig insect
Classificatie
Anthocoris spp.
Amblyseius cucumeris
Amblyseius swirskii
Aphidius spp.
Chrysoperla carnea
Coccinellidae
Dacnusa sibrica
Diglyphus isea
Encarsia formosa
Eretmocerus spp.
Feltiella acarisuga
Macrolophus caliginosus
Orius spp.
Phytoseiulus persimilis
Typhlodromus pyri
veilig
licht schadelijk
matig schadelijk
schadelijk

Disclaimer:
De hier weergegeven classificatie is opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn
gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewasontwikkeling en de spuittechniek mede van
invloed zijn, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in
combinatie met
het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Aanbevelingen
Decis is geformuleerd als emulgeerbaar concentraat (EC). Het middel werkt als een contact- en maaggif, de werking is bijzonder snel. Decis
werkt niet systemisch, heeft geen dampwerking en dringt niet in het blad door, wel dringt het middel diep in de waslaag door. Decis bezit in de
aangegeven doseringen geen fytotoxische eigenschappen. Decis is werkzaam tegen vele insecten.
Aanvullende aanbevelingen gewassen
Aardappelen
Een behandeling uitvoeren zodra de larven de grootte van een tarwekorrel hebben bereikt.
Pootaardappelen
Ter voorkoming van virusoverdracht (o.a. bladrolvirus) door bladluizen. Toepassen zodra 90% van de planten is opgekomen. De behandeling 14
dagen later herhalen.
Ter voorkoming van virusoverdracht van het Yn-virus door bladluizen. Toepassen in de periode vanaf de opkomst van het gewas tot één week
voor de rooidatum. In de beheersingsstrategie kan Decis maximaal 3x worden ingezet.
Voor de dosering van de minerale olie raadpleeg de publicaties van o.a. Delphy. Het middel toepassen in combinatie met minerale olie.
Consumptie- en zetmeelaardappelen
Een behandeling uitvoeren wanneer gemiddeld meer dan 50 bladluizen per samengesteld blad voorkomen.
Bieten
De bestrijding van trips kan het beste worden uitgevoerd wanneer de tripsen op de jonge plantjes worden waargenomen. Rupsen, die in de
maand augustus hier en daar worden aangetroffen, kunnen soms een aanzienlijke hoeveelheid blad wegvreten. De schade valt doorgaans mee.
In een enkel geval kan bestrijding gewenst zijn.
Granen
Een bespuiting uitvoeren als tenminste 70% van de halmen met bladluizen is bezet.
Een toepassing in het najaar kan ook noodzakelijk zijn bij veel bladluizen op de jonge halmen. Een gecombineerde bestrijding van bladluizen en
afrijpingsziekten is verantwoord wanneer bij begin bloei tenminste 30% van de halmen met bladluizen is bezet.
Maïs
Toepassingsinterval: ca. twee weken
Peulvruchten (inclusief veldboon, m.u.v. lupine en sojaboon)
Zodra vreterij van de bladrandkever aan de blaadjes van de jonge planten wordt waargenomen een behandeling uitvoeren.
Graszaadteelt, graszodenteelt, sportvelden en cultuurgrasland
Bij voorkeur spuiten met veel water; regen kort na de toepassing heeft een gunstig effect op de bestrijding. De behandeling dient in de herfst te
worden uitgevoerd.
Om de kans op contact van het middel met de larven te vergroten, verdient het aanbeveling het weiland eerst te slepen en geen drijfmest kort
voor de bespuiting aan te brengen.
N.B.: Het middel heeft geen effect op emelten.
Graszaadteelt van veldbeemd,

Ter bestrijding van de graszaadgalmug. De 1e bespuiting dient circa één week na het begin van de eiafzetting te worden uitgevoerd; op
overjarige percelen dient de bespuiting na 14 dagen te worden herhaald. Op 1e jaars percelen kan met één bespuiting worden volstaan, na
verwijdering van de dekvrucht.
Vezelvlas en blauwmaanzaad
Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen.
Koolzaad
Ter bestrijding van de koolzaadglanskever: zodra vóór de bloei van het gewas gemiddeld 3 5 glanskevers per plant aanwezig zijn, een
behandeling uitvoeren. Als het gewas bloeit, is een bestrijding niet zinvol meer.
Ter bestrijding van de koolzaadsnuitkever: vanaf het moment dat de eerste hauwen gevormd zijn, een behandeling uitvoeren zodra per plant 1 of
meer snuitkevers aanwezig zijn. Nadat alle hauwen zijn gevormd, is een bestrijding niet zinvol meer.
Karwij
Zodra de eerste rupsjes zich in de schermen inspinnen een behandeling uitvoeren.
Veldboon (voedergewas)
Zodra vreterij van de bladrandkever aan de blaadjes van de jonge planten wordt waargenomen een behandeling uitvoeren.
Bladrammenas, bladkool en stoppelknollen
Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen.
Fruitgewassen
De onbedekte teelt van aalbes en kruisbessen.
De toepassing dient kort voor de bloei en na de bloei plaats te vinden als de eispiegels uitkomen. De bestrijding van wantsen dient plaats te
vinden bij het verschijnen van de larven. Het is vrijwel zeker dat bij het juiste bestrijdingsmoment van deze insecten sommige bessen in bloei
staan. Dat betekent dat een bespuiting vóór de bloei mogelijk te vroeg is en direct na de bloei herhaald moet worden.
De onbedekte teelt van bramen en frambozen
Ter bestrijding van aardbeibloesemkever en frambozekever. Eén keer spuiten 10 14 dagen vóór de bloei en/of één keer spuiten kort vóór de bloei
gevolgd door één keer spuiten vlak na de bloei.
Ter bestrijding van rupsen (o.a. bladrollers) toepassen vóór de bloei en eventueel op het tijdstip van de eerste generatie van de vruchtbladroller (±
half juni).
Ter bestrijding van wantsen vóór de bloei spuiten bij het uitkomen van de eieren.
Groentegewassen
Aubergines, komkommers, meloenen, paprika's, Spaanse peper en tomaten en de bedekte teelt van augurken en courgettes
De behandeling enige malen (maximaal 3 keer) herhalen met een interval van plm. 7 dagen.
Rode kool, savooie kool, spitskool, witte kool, bloemkool, broccoli, spruitkool, en koolrabi (stengelkool),
Ter bestrijding van koolrupsen, koolmot en bladrollers. Spuiten zodra eerste vreterij zichtbaar wordt.
Ter bestrijding van koolgalmug het middel toepassen zodra de eerste eitjes zijn afgezet. De bespuiting zonodig herhalen.
Koolraap, knolraap (consumptieraap), de onbedekte teelt van radijsachtigen.
Zodra aantasting optreedt dient met de bespuiting begonnen te worden.
Bedekte teelt van radijs
Zodra aantasting optreedt dient met de bespuiting begonnen te worden. Behandeling herhalen, totaal maximaal 3 toepassingen per 12 maanden,
met een interval van ten minste 7 dagen.
Asperges
in 1 en 2 jarige velden: zodra de stengels boven de grond komen;
in productievelden: direct na de oogst. De behandeling desgewenst herhalen.
Paddestoelenteelt
Gewasbehandeling
Het is aan te bevelen Decis op de bedden onder lage druk en in de rest van de cel onder hoge druk toe te passen. Tijdstip van toepassing: Ná
het afdekken tot en met de oogst met in achtname van de veiligheidstermijn.
Dosering: 3 ml in 50-100 liter water per 100 m² teeltoppervlak.
Ruimtebehandeling
Toelichting:
Tijdens de behandeling en enige tijd daarna moeten de champignons droog blijven. Vanaf het moment van de behandeling dient de ventilatie en
de circulatie gedurende 1 uur stopgezet te worden en dient de verlichting ingeschakeld te zijn.
Bloemisterij , boomkwekerij , bolbloem- en bloembolgewassen en vaste planten
Tulp en hyacint
Toepassen in de periode vanaf mei . Bij tulpen de bespuitingen voortzetten tot de derde week van juni en bij hyacinten tot één week voor het
rooien. In de beheersingsstrategie kan Decis maximaal 3x worden ingezet.
Lelie
Toepassen in de periode vanaf kort na opkomst tot kort voor rooien. In de beheersingsstrategie kan Decis maximaal 3x worden ingezet.
Gecombineerde toepassing met minerale olie kan het effect verbeteren.
Bloemisterijgewassen.
Behandeling herhalen met een interval van 7 dagen.
Boomkwekerijgewassen en vaste planten
Spuiten zodra de aantasting optreedt. Bij rupsen van de bastaardsatijnvlinder eventueel ook spuiten in de nazomer vóórdat de rupsen zich
inspinnen. Het verdient aanbeveling door middel van een proefbespuiting vast te stellen of het gewas de behandeling verdraagt.

Gecombineerd toepassen met minerale olie kan het effect verbeteren.
Voor de dosering van minerale olie raadpleegt men de voorlichting.
Overige informatie
Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer Crop Science om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen
worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.
Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een Phytobac®
(of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook
afspoeling en hoe deze te beperken.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd
is. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De PDF is een weergave van de informatie op de website. Raadpleeg het
etiket voor de etikettekst. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig
onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van
toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science in verband hiermee geen
enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.
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