
Gerealiseerd op basis van de gegevens beschikbaar op Fytoweb op datum van 15/04/2016

Erkende gewasbeschermingsmiddelen in hop in België  - 2016

HOPPLAAG - secundaire infectie

Duitsland? Engeland?

Bellis 

Interbels

Delan 70 WG

Ditho WG

 remming van de 

kieming van de sporen 

en de groei van het 

mycelium

Hydro WG

1-4 met een interval van 

10 dagen,             

Ko-Plus 40

1-2 met een interval van 

10 dagen,  

max. 2 toepassingen per 

12 maanden

Cuprex 50% WG

Curvata

Cuperit

Cuprex 50% 

1-2 met een interval van

10-21 dagen

Polyram WG metiram 80% contact
1-2 met een interval van      

5-8 dagen

toepassen 

voor de 

bloei 

(BBCH 59)

20 m met 90% 

driftreducerende 

techniek

nee nee

(*): Bufferzones: Cuperit: 20 m met 75% driftreducerende techniek; Cuprex 50%: 30 m met 90% driftreducerende techniek

20 m met 90% 

driftreducerende 

techniek

ja ja
boscalid 25,2% + 

pyraclostrobin 12,8%

deelsystemisch en 

translaminair

0,56 kg/ha haag  

(0,05 kg/100 l)

1-3 met een interval van      

8-14 dagen                        

Max. 3 toepassingen per 

12 maanden

zou een 

nevenwerking 

hebben tegen 

Botrytis

Aliette WG            

Pandore                 

systemisch  

nee

3 m

300-500 g/100l

(*)

14

vanaf volle lengte 

van de hop 

bereikt                

(> BBCH40)

14

nee

fosethyl 80% 2,8 kg/ha haag              14

dithianon 70%

Revus mandipropamid 250 g/l

30 m met 90% 

driftreducerende 

techniek

30 met met 90% 

driftreducerende 

techniek

30 m met 90% 

driftreducerende 

techniek

50 g/100 l

Maximale toegelaten 

dosis
Aantal toepassingen

contact 300-500 g/100l

translaminair 0,34 l/ha haag

Bufferzone

3 m ja

ja

nee

ja

ja

ja

nee

1-3 per 12 maanden met 

een interval van 10-15 

dagen

20 m met 50% 

driftreducerende 

techniek

nee

koperhydroxide 25%

0,2 - 0,25 kg/100 l

ja

max. 4 toepassingen per 

12 maanden

max. 4 per 12 maanden 

met een interval van         

10 dagen

14

nee

jaja

Werking

Hydro Super 25 WG

Handelsnaam
Actieve stof + 

concentratie

koperoxycloride 50%

koperoxycloride 50%

contact

Koperhydroxide WG

contact 0,6-1 kg/100 l

contact

koperhydroxide 40% contact 375-625 g/100 l

28

Opmerkingen

14

14

voorzichtig bij 

menging met 

Fortress

preventief om de 

7-10 dagen 

21

met een interval 

van 10 dagen

Actieve stof erkend in 

hop in Wachttijd 

in dagen

Lees aandachtig bijsluiter van handelsproduct vóór gebruik en raadpleeg bij twijfel de website www.fytoweb.fgov.be 

Inagro en LCG zijn niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij gebruik van deze gegevens 
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WITZIEKTE

Duitsland? Engeland?

Bellis 

Interbels

Fortress quinoxyfen 500 g/l

systemisch, preventief    

vooral geschikt voor de 

1ste behandelingen

max. 4 per 12 maanden
altijd in een 

emmer oplossen
35

20 m met 75% 

driftreducerende 

techniek

ja ja

Cosavet

Hermovit

Kumulus WG

Microsulfo

Thiovit Jet

BLADLUIZEN

Duitsland? Engeland?

Teppeki

Flonicabel

Bazooka

Confidor 200 SL

Kohinor 200 SL

Warrant 700 imidacloprid 70% vraat- en contactwerking 7 g/ 100 l 1-2 35

20 m met 50% 

driftreducerende 

techniek

ja ja

systemisch

vooral werking tegen 

jonge stadia van 

bladluizen: eieren en 

jonge larven

Masai 20 WP tebufenpyrad 20%
contact/vraat 

translaminair        
1

schadelijk tov 

roofmijten
21

30 m met 90% 

driftreducerende 

techniek

nee ja

(**): Bufferzones: Bazooka: 20 m met 90% driftreducerende techniek;  Confidor 200 SL: 5 m met klassieke techniek; Kohinor 200 SL: 20 m met 90% driftreducerende techniek;

0,01 l/100 l            

max. 3000 l/ha   

zwavel 80% contact, preventief 5 kg/ha haag ja

ja

5 m met 

klassieke 

techniek

ja ja

Actieve stof + 

concentratie
Werking

Maximale toegelaten 

dosis

imidacloprid 200 g/l

boscalid 25,2% + 

pyraclostrobin 12,8%

deelsystemisch en 

translaminair

0,56 kg/ha ha           

(0,05 kg/100 l)

Movento 100 SC spirotetramat 100 g/l 0,32 l/ha haag 1

stadium: meer 

dan 10% van de 

maximale lengte 

is bereikt 

(>BBCH31)

20 m met 75% 

driftreducerende 

techniek

Plenum pymetrozin 50%

vraatwerking => 

effectiviteit pas na 

meerdere dagen 

zichtbaar.         

1-2

behandelen bij 

rel. hoge 

temperaturen 

(dag>20°C en 

nacht > 10°C)

21

0,05 kg/ha haag of 

0,01 kg/100 l

Actieve stof erkend in 

Aantal toepassingen

Aantal toepassingen Opmerkingen

ja ja1-2

spaart de 

natuurlijke 

vijanden van 

bladluizen

Wachttijd 

in dagen
Bufferzone

ja

ja

21 3 m

21

geen 3 m

Handelsnaam

Bufferzone

vraat- en contact 0,026 l/100 l ja

Actieve stof erkend in 

hop in 

flonicamid 50%

Wachttijd 

in dagen

(**)

20 g/100 l of   

nee

35 ja

1-3 met een interval van     

8-14 dagen               Max. 

3 toepassingen per 12 

maanden

zou een 

nevenwerking 

hebben tegen 

Botrytis

21

20 m met 90% 

driftreducerende 

techniek

0,2 kg/ha haag

Opmerkingen
Maximale toegelaten 

dosis

systemisch en 

translaminair

Handelsnaam
Actieve stof + 

concentratie
Werking

100 g/100 l

1-2

ja

Lees aandachtig bijsluiter van handelsproduct vóór gebruik en raadpleeg bij twijfel de website www.fytoweb.fgov.be 

Inagro en LCG zijn niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij gebruik van deze gegevens 
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RODE SPIN

Duitsland? Engeland?

contact/vraat 

translaminair 

lange nawerking, weinig 

temperatuurafhankelijk

Abamecbel contact/vraat 
Amec 18 EC translaminair
Agrimec                               larvi-adulte werking

Belmectine  (niet tegen eieren)  =>

Inter Abamectine 18 EC duurt tot 14 d voor alle

Vertimec spinnen afgestorven zijn                                                     

Hexythiazox 250 SC

Nissorun SC

Kanemite acequinocyl 164 g/l

contact- en 

vraatwerking;  werkt op 

alle mobiele stadia
1

spaart de nuttige 

insecten
21

20 m met 

klassieke 

techniek

ja nee

ANDERE INSECTEN

Duitsland? Engeland?

Karate Zeon

Ninja

0,17 l/ha haag
Max. 1 toepassing per 12 

maanden

spaart de nuttige 

insecten
28

20 m met 50% 

driftreducerende 

techniek

ja nee

1,25 l/ha haag

hexythiazox 250 g/l

contact en translaminair                 

niet tegen volwassenen       

duurt tot 14 d voor 

spinnen afgestorven zijn          

vroeg in zetten          

ja

abamectine 18 g/l 0,35 l/ha haag 1
nevenwerking op 

bladluis
28

20 m met 90% 

driftreducerende 

techniek

Masai 20 WP tebufenpyrad 20% 100 g/100 l 1
schadelijk tov 

roofmijten
21

nee ja

30 m met 90% 

driftreducerende 

techniek

nee

Actieve stof + 

concentratie
Werking Aantal toepassingen

Actieve stof erkend in 

hop in 
Handelsnaam

Maximale toegelaten 

dosis

Wachttijd 

in dagen
Opmerkingen Bufferzone

larvi-adulte werking + 

gedeeltelijk eierdodend, 

0,075 l/ha

Maximale toegelaten 

dosis
Aantal toepassingenWerking

lambda-cyhalothrin 

100 g/l

10 m met 

klassieke 

techniek

Zamir

Handelsnaam
Actieve stof + 

concentratie

ja jaaardvlooien          

bladrollers

Opmerkingen
Wachttijd 

in dagen
Bufferzone

Actieve stof erkend in 

hop in 

1 tot 50 cm hoog 14

Lees aandachtig bijsluiter van handelsproduct vóór gebruik en raadpleeg bij twijfel de website www.fytoweb.fgov.be 

Inagro en LCG zijn niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij gebruik van deze gegevens 
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ONGEWENSTE SCHEUT- EN BLADVORMING

Duitsland? Engeland?

Diqua

Diquanet

Diquanet SL

Falcon

Mission 200 SL

Reglone

ONKRUIDEN

Duitsland? Engeland?

 Opgebruiktermijn 

30/11/2016

geen 3 m ja nee
afhankelijk van het 

soort onkruid

tussen de rijen 

zonder het 

gewas te raken 

en voor het 

eetbare gedeelte 

verschijnt                 

1-2 l/hatepraloxydim 50 g/l 1

Aramo                 

Tanagra

Actieve stof erkend in 

hop in Maximale toegelaten 

dosis

Wachttijd 

in dagen
OpmerkingenAantal toepassingen Bufferzone

Handelsnaam
Actieve stof + 

concentratie
werking

Maximale toegelaten 

dosis
Opmerkingen

Werking

Bufferzone

20 m met 75% 

driftreducerende 

techniek

1

Actieve stof erkend in 

hop in 

ja ja

1,8 l/1120 l water/ha  

max. 1000 g 

diquat/ha per 12 

maanden

toepassing in juli,                

voor de eerste      

90-120 cm 

onderaan de 

hopstam   

Aantal toepassingen

diquat 200 g/l geen

Wachttijd 

in dagen

Handelsnaam
Actieve stof +  

concentratie

Lees aandachtig bijsluiter van handelsproduct vóór gebruik en raadpleeg bij twijfel de website www.fytoweb.fgov.be 

Inagro en LCG zijn niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij gebruik van deze gegevens 


