Luna® Experience
Bevat 1,2 benzisothiazol-3-(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Productnaam: Luna® Experience
W-nummer: W1
Toelatingsnr: 14777 N
Werkzame stof: fluopyram en tebuconazool
Gehalte: 200 g/L en 200 g/L
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat
Gevarenaanduidingen
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Waarschuwing

Verpakking
SKU

Verpakking maat Aantal dozen per pallet

79466269 4 x 5 l

40

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
Het gebruik in de teelt van vezelgewassen en druif is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen
werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel
gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied

Type
Toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering
(middel)
per
toepassing

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

Pitvruchten

schurft1,9, echte meeldauw2,
vruchtboomkanker3, neusrot3,
vruchtrot4,5,6, Monilia-rot7,
Alternaria8 Zwartvruchtrot10

0,05% (50
0,5 - 0,75 L/
mL per 100
3 per 12 maanden 21
ha
L water)

14

Kers (onbedekte
teelt)

vruchtrot11,12

0,04% (40
mL per 100 0,6 L/ha
L water)

2 per 12 maanden 14

7

Wortelen
(onbedekte teelt)

loofverbruining16, echte
meeldauw17

0,7 L/ha

0,7 L/ha

2 per teeltcyclus

21

14

Prei (onbedekte
teelt)

Purpervlekkenziekte18, roest19

1 L/ha

1 L/ha

1 per teeltcyclus

-

21

Uien

bladvlekkenziekte20,
Stemphylium21

0,5 L/ha

0,5 L/ha

2 per teeltcyclus

7

7

Sjalotten

bladvlekkenziekte20,
Stemphylium21

0,5 L/ha

0,5 L/ha

2 per teeltcyclus

7

7

Knoflook

bladvlekkenziekte20,
Stemphylium21

0,5 L/ha

0,5 L/ha

2 per teeltcyclus

7

7

Bloembol- en
bloemknolgewassen
(onbedekte teelt)

vuur22

0,6 L/ha

0,6 L/ha

1 per teeltcyclus

-

-

Pruim (onbedekte
teelt)

vruchtrot11,12

0,04% (40
ml per 100 l 0,6 L/ha
water)

2 per 12 maanden 14

7

* 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.
1 schurft (Venturia inaequalis)
2 echte meeldauw (Podosphaera leucotricha)
3 vruchtboomkanker, neusrot (Nectria galligena)

4 vruchtrot (Gloeosporium spp.)
5 vruchtrot (Botrytis cinerea)
6 vruchtrot (Penicillium spp.)
7 Monilia-rot (Monilia spp.)
8 Alternaria (Alternaria spp.)
9 schurft (Venturia pirina)
10 zwartvruchtrot (Stemphylium vesicarium)
11 vruchtrot (Monilia laxa)
12 vruchtrot (Monilia fructigena)
13 bladvlekkenziekte (Alternaria brassicae)
14 ringvlekkenziekte (Mycosphaerella brassicicola)
15 echte meeldauw (Erysiphe cruciferarum)
16 loofverbruining (Alternaria dauci)
17 echte meeldauw (Erysiphe heraclei)
18 purpervlekkenziekte (Alternaria porri)
19 roest (Puccinia allii)
20 bladvlekkenziekte (Botryotinia squamosa)
21 Stemphylium (Pleospora spp.)
22 vuur (Botrytis spp.)
Te
Dosering
Type
Toepassingsgebied
bestrijden (middel) per
Toepassing
organisme toepassing
Vezelgewassen

grauwe
schimmel1, 0,5 L/ha
Sclerotinia2

Maximale
dosering
(middel) per
toepassing
0,5 L/ha

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus of per 12
maanden
2 per teeltcyclus

Minimum interval
Veiligheidstussen
termijn in
toepassingen in
dagen
dagen
7

7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden
afgeweken.
1 grauwe schimmel (Botrytis spp.)
2 Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum)
3 echte meeldauw (Uncinula necator)
4 roodvuur (Pseudopeziza tracheiphila)
5 zwartrot (Guignardia bidwelli)

Toepassingsvoorwaarden
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van pitvruchten uitsluitend toegestaan wanneer vanaf 1 mei in
perceelsstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 20 m vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van één van de
volgende maatregelen:
•
•
•
•

Tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter en een maximale dosering van 0,63 L middel/ha (2e en 3e
bespuiting).
Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) met ventilatorstand laag in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de
richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.
Wannerspuit met reflectieschermen en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen, met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste
3 meter.
Windhaag op de rand van het rijpad in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met
inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter en een maximale dosering van 0,70 L middel/ha (2e en 3e bespuiting)

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing in de teelt van pitvruchten uitsluitend toegestaan
wanneer vanaf 1 mei in perceelsstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 20 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van
de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:
•
•
•
•

Tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.
Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) met ventilatorstand uit in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de
richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.
Wannerspuit met reflectieschermen met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.
Minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel
met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van kers en pruim uitsluitend toegestaan wanneer vóór 1 mei in
perceelsstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 20 m vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van één van de
volgende maatregelen:
•
•
•
•
•
•

Tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter en een maximale dosering van 0,4 L middel/ha.
Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) met ventilatorstand laag in combinatie met met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij
in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter en een maximale dosering van 0.49 L middel/
ha
Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) met ventilatorstand laag in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de
richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter.
Wannerspuit met reflectieschermen en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen, met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste
3 meter.
Minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel
met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter.
KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen met inachtneming van
een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing in de teelt van kers en pruim uitsluitend toegestaan
wanneer vóór 1 mei in perceelsstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 20 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van
de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:

•
•
•
•
•

Tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.
Windhaag op de rand van het rijpad in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met
inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.
Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) met ventilatorstand uit in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de
richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.
Wannerspuit met reflectieschermen met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.
Minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel
met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van kers en pruim uitsluitend toegestaan wanneer vanaf 1 mei in
perceelsstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 20 m vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van één van de
volgende maatregelen:
•
•
•
•
•
•

Een windhaag op de rand van het rijpad in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met
inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.
Tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 m en een maximale dosering van 0,49 L middel/ha.
Tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter.
Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel
met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.
Wannerspuit met reflectieschermen en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen, met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste
3 meter.
Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel
met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter en een maximale dosering van 0,53 L middel /ha.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van wortelen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater
uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.
In tulp, zantedeschia, hyacinth, fijnbollige narcis en lelie toepassen vanaf bladvorming. In de overige bloembol- en bloemknol-gewassen
toepassen vanaf de bloei toepassen.
Luna Experience in pitvruchten 1 keer toepassen vanaf het moment dat de vruchten ca. 20 mm groot zijn (BBCH 72) met maximaal 0,5 liter
middel/ha. Vanaf het begin van vruchtrijping tot aan het begin van de pluk (BBCH 81 – 87) Luna Experience maximaal 2 keer toepassen met
maximaal 0,75 liter middel/ha. Het middel mag alleen op bovengenoemde gewasstadia worden toegepast.
Voor opwaartse veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal
voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.
Om de ontwikkeling en verspreiding van azolen-resistente Aspergillus fumigatus zo veel mogelijk te voorkomen is gebruik van dit middel in de
teelt van bloembol- en bloemknolgewassen (DTG groep 7.1.1, 7.1.2 en 7.2.2) uitsluitend toegestaan indien organisch restmateriaal wordt
verwerkt conform de voorschriften in het protocol ‘Verwerking organisch restmateriaal bloembol- en bloemknolgewassen’, gepubliceerd op de
website van het Ctgb
(www.ctgb.nl/azolenprotocol).
Omdat dit protocol aangepast kan worden aan nieuwe inzichten wordt de gebruiker geadviseerd de actuele voorschriften op de website van Ctgb
te raadplegen vlak voordat hij begint aan de verwerking van behandeld plantmateriaal waarbij restmateriaal ontstaat.
Gevoeligheid gewassen:
In die bloembol- en knolgewassen waar nog geen ervaring is opgedaan met Luna Experience raden wij aan om door middel van een
proefbespuiting eerst ervaring op te doen met het middel alvorens een geheel perceel te behandelen.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen fluopyram en tebuconazool. Fluopyram behoort tot de Succinate dehydrogenase inhibitors. De Frac code is
7. Tebuconazool behoort tot de triazolen. De Frac code is 3. 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.
Resistentiemanagement
Luna Experience bevat een uitstekend ingebouwd resistentiemanagement, doordat het bestaat uit twee actieve stoffen met een verschillend
werkingsmechanisme, die elkaar wat betreft werkingsspectrum sterk overlappen. Uiteraard dient u wel de FRAC-aanbevelingen te respecteren;
Het gaat hierbij om het beperken van het aantal toepassingen per jaar of per teeltcyclus. Verder is de algemene aanbeveling om af te wisselen
met actieve stoffen met een ander werkingsmechanisme. Middelen uit de groep van de SDHI-remmers dienen in het kader van
resistentiemanagement preventief of bij een beginnende aantasting te worden ingezet.
Frac-richtlijnen
•
•

Toepassen volgens de aanbevelingen van de fabrikant
Indien mengsels worden gebruikt, dient de mengpartner
◦
◦

•
•

voldoende effectief te zijn tegen de betreffende ziekte
een ander werkingsmechanisme te hebben

Toepassingen dienen preventief of bij een beginnende aantasting te worden ingezet
Het aantal mogelijke bespuitingen is afhankelijk van het totaal aantal bespuitingen in een teelt (zie onderstaande tabel)
Groenten, sierteelt, kleinfruit en aardbei
Aantal toepassingen
Aantal keer SDHI
Opmerking
Bij een gecombineerde toepassing
1-3
1
4-5
2
Max. 2 keer opeenvolgend
6-10
3
Max. 2 keer opeenvolgend
11-12
4
Max. 2 keer opeenvolgend
>12
Max 50%
Max. 2 keer opeenvolgend

Om de ontwikkeling en verspreiding van azolen-resistente Aspergillus fumigatus zo veel mogelijk te voorkomen is gebruik van dit middel in de
teelt van bloembol- en bloemknolgewassen (DTG groep 7.1.1, 7.1.2 en 7.2.2) uitsluitend toegestaan indien organisch restmateriaal wordt
verwerkt conform de voorschriften in het protocol ‘ Verwerking organisch restmateriaal bloembol- en bloemknolgewassen’, gepubliceerd op de
website van het Ctgb (www.ctgb.nl/azolenprotocol).
Omdat dit protocol aangepast kan worden aan nieuwe inzichten wordt de gebruiker geadviseerd de actuele voorschriften op de website van Ctgb
te raadplegen vlak voordat hij begint aan de verwerking van behandeld plantmateriaal waarbij restmateriaal ontstaat.

Residuen volgteelten
Afhankelijk van de afbraaksnelheid van een middel, kan het voorkomen dat een middel met systemische eigenschappen kan worden
teruggevonden in een volgende teelt. Lage hoeveelheden van de actieve stof die zijn achtergebleven in de bodem kunnen dan systemisch
worden opgenomen in een volgende teelt en bij de oogst in de residu analyse worden gemeten. Als dit risico aanwezig is, wordt een MRL voor
volggewassen vastgesteld. Deze MRL’s dekken qua hoogte niet een gebruik af in de betreffende teelt maar zorgen er voor dat het geoogste
product in het handelsverkeer mag worden gebracht. Is er een registratie in de teelt dan ligt in het algemeen de MRL op een veel hoger niveau
omdat deze MRL het gebruik in de betreffende teelt afdekt.
De actieve stof fluopyram die o.a. in Luna Privilege, Luna Sensation en Luna Experience zit, kan opgenomen worden in volggewassen. Voor
vrijwel alle volgteelten waar een risico op een residu als gevolg van een voorgaande teelt aanwezig is, is een MRL aanwezig. Voor bleekselderij
en knolvenkel ontbreekt een MRL. Deze beide gewassen worden ontraden om als volgteelt te telen na een gewas waarin producten op basis
van fluopyram zijn toegelaten
Residuen volgteelten
Afhankelijk van de afbraaksnelheid van een middel, kan het voorkomen dat een middel met systemische eigenschappen kan worden
teruggevonden in een volgende teelt. Lage hoeveelheden van de actieve stof die zijn achtergebleven in de bodem kunnen dan systemisch
worden opgenomen in een volgende teelt en bij de oogst in de residu analyse worden gemeten. Als dit risico aanwezig is, wordt een MRL voor
volggewassen vastgesteld. Deze MRL’s dekken qua hoogte niet een gebruik af in de betreffende teelt maar zorgen er voor dat het geoogste
product in het handelsverkeer mag worden gebracht. Is er een registratie in de teelt dan ligt in het algemeen de MRL op een veel hoger niveau
omdat deze MRL het gebruik in de betreffende teelt afdekt.
De actieve stof fluopyram die o.a. in Luna Privilege, Luna Sensation en Luna Experience zit, kan opgenomen worden in volggewassen. Voor
vrijwel alle volgteelten waar een risico op een residu als gevolg van een voorgaande teelt aanwezig is, is een MRL aanwezig. Voor bleekselderij
en knolvenkel ontbreekt een MRL. Deze beide gewassen worden ontraden om als volgteelt te telen na een gewas waarin producten op basis
van fluopyram zijn toegelaten

Aanbevelingen
Luna Experience is een preventief en curatief fungicide op basis van fluopyram en tebuconazool (200 + 200 g/l). Fluopyram behoort tot de groep
van Succinate dehydrogenase inhibitors (SDHI-fungiciden), tebuconazool behoort tot de groep van triazolen (DMI- fungiciden).
Fluopyram remt de aanmaak van het enzym dat in schimmels verantwoordelijk is voor de ademhaling. Hierdoor ontwikkelt de schimmel zich niet
verder en sterft vroegtijdig af. Tebuconazool verstoort de opbouw van sterolen in de schimmelcellen. Sterolen zijn nodig voor de opbouw van
celwanden van schimmels. Doordat tebuconazool dit proces verstoort, worden alle processen die na kieming van een schimmel op gang komen,
geremd. Beide stoffen werken systemisch waardoor een uitstekende verdeling wordt verkregen. Beide actieve stoffen staan ook bekend om hun
uitstekende lengtewerking. Naast de uitstekende fungicidewerking helpt Luna Experience ook om het geoogste product langer vitaal te houden.
Attentie
Let op: Luna Experience bevat 200 gr/l fluopyram. Er kunnen meerdere producten op basis van fluopyram in een grondgebonden teelt toegelaten
zijn. De totale hoeveelheid fluopyram die jaarlijks via een gewasbehandeling op een perceel kan worden toegepast is maximaal 500 gram
fluopyram per hectare. Dit maximum per kalenderjaar per perceel in grondgebonden teelten is daarmee inclusief eventuele toepassingen in
volgteelten in hetzelfde kalenderjaar. Hou hier rekening mee in uw gewasbeschermingsplan.
Residuen volgteelten
Afhankelijk van de afbraaksnelheid van een middel, kan het voorkomen dat een middel met systemische eigenschappen kan worden
teruggevonden in een volgende teelt. Lage hoeveelheden van de actieve stof die zijn achtergebleven in de bodem kunnen dan systemisch
worden opgenomen in een volgende teelt en bij de oogst in de residu analyse worden gemeten. Als dit risico aanwezig is, wordt een MRL voor
volggewassen vastgesteld. Deze MRL’s dekken qua hoogte niet een gebruik af in de betreffende teelt maar zorgen er voor dat het geoogste
product in het handelsverkeer mag worden gebracht. Is er een registratie in de teelt dan ligt in het algemeen de MRL op een veel hoger niveau
omdat deze MRL het gebruik in de betreffende teelt afdekt.
De actieve stof fluopyram die o.a. ook in Luna Privilege, Luna Sensation en Luna Experience zit, kan opgenomen worden in volggewassen. Voor
vrijwel alle volgteelten waar een risico op een residu als gevolg van een voorgaande teelt aanwezig is, is een MRL aanwezig. Voor rabarber,
kardoen, bleekselderij en knolvenkel ontbreekt een MRL. Deze gewassen worden ontraden om als volgteelt te telen na een gewas waarin
producten op basis van fluopyram zijn toegelaten. Voor de actuele stand ten aanzien van de beschikbare MRL van fluopyram, zie de EU
Pesticide database.

Resistentiemanagement
Luna Experience bevat een uitstekend ingebouwd resistentiemanagement, doordat het bestaat uit twee actieve stoffen met een verschillend
werkingsmechanisme, die elkaar wat betreft werkingsspectrum sterk overlappen. Uiteraard dient u wel de FRAC-aanbevelingen te respecteren;
het gaat hierbij om het beperken van het aantal toepassingen per jaar en om de afwisseling met actieve stoffen met een ander
werkingsmechanisme.

TOEGELATEN IN
Fruitgewassen
•
•
•

Pitvruchten: appel, peer incl. Japanse peer, kweepeer, mispel en overige pitvruchten
Kers, onbedekte teelt: zoete en zure kers
Pruim, onbedekte teelt

Groenteteelt
•
•
•
•
•

Wortelen, onbedekte teelt: bospeen, Parijse wortelen, waspeen en winterwortel
Prei, onbedekte teelt
Uien: zaaiui, eerstejaars plantui, tweedejaars plantui, zilverui en picklers
Sjalotten: zaaisjalot en plantsjalot
Knoflook

Sierteeltgewassen
•

Bloembol- en bloemknolgewassen, onbedekte teelt: vermeerderingsteelt van amaryllis, dahlia, gladiool, hyacint, lelie, narcis, tulp, iris, krokus
en overige bloembollen en bloemknollen.

Overige
•

Vezelgewassen: hennep, vlas = vezelvlas en lijnzaad, brandnetel en overige vezelgewassen

Aanvullende informatie voor specifieke gewassen:
Fruit
Luna Experience heeft een zeer brede werking op in fruit voorkomende schimmels. De vroege toepassing in appel en peer (vanaf het moment
dat de vruchten ca. 20 mm groot zijn) is zeer effectief op meeldauw, schurft en zwartvruchtrot. De twee late toepassingen (vanaf begin
vruchtrijping tot aan het begin van de pluk) zijn effectief op bewaarziekten. Combineer Luna Experience met een bedekkingsfungicide. De vroege
toepassing draagt, door werking op latente aanwezige bewaarschimmels, tevens bij aan de bewaarziektebestrijding. Bij toepassing vóór 1 juli is
de kans zeer klein dat er residuen van Luna Experience op het geoogste product worden aangetroffen.
In kers en pruim is een toepassing rond de bloei effectief tegen Monilia spp (tak-en bloesemsterfte) en 2 weken voor de pluk tegen
vruchtrotsoorten (Monilia spp., Botrytis).
Let op, de driftbeperkende maatregelen gelden alleen voor de eerste 20 meter langs de perceelranden.
Wortelen
Luna Experience heeft een uitstekende werking tegen Alternaria, echte meeldauw en Sclerotinia. In geval van Sclerotinia toepassen, voordat de
eerste symptomen zichtbaar zijn.
Uien, sjalotten en knoflook
Luna Experience heeft een uitstekende werking tegen bladvlekkenziekte en Stemphylium. Ook werkt Luna Experience goed tegen
papiervlekkenziekte en heeft het een interessante nevenwerking tegen koprot. Tegen valse meeldauw is de werking onvoldoende. Hiervoor kan
Luna Experience het best gemengd worden met een daartoe geschikt middel.
Mengingen met andere middelen
De ervaringen met mogelijke tankmengingen van Luna Experience in de diverse teelten zijn nog beperkt. Indien Luna Experience toch in
combinatie met een ander middel, een bladmeststof, een uitvloeier of een hechter toegepast gaat worden, dan verdient het de aanbeveling om
eerst een proefbespuiting uit te voeren.
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 gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Tijdens gewaswerkzaamheden en oogsten/snijden
gedurende 14 dagen na de toepassing geschikte beschermende kleding en handschoenen dragen. Tijdens sorteren en verpakken geschikte
handschoenen en lange mouwen dragen indien binnen 14 dagen na de toepassing is geoogst.
Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.
Om het grondwater te beschermen mag in de teelt van bloembollen (m.u.v. tulp, zantedeschia, hyacint, fijnbollige narcis en lelie) dit product enkel
worden toegepast vanaf de bloei (BBCH 60).
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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