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Zaaizaadbehandeling wintergranen
Ter bestrijding van de bladluizen, overdragers van het dwergvergelingsvirus, kan het zaaizaad behandeld
worden met insecticiden behorend tot de familie van de neonicotinoïden, zijnde
clothianidin
(handelsproduct Argento) en imidacloprid (handelsproducten Gaucho Duo en Nuprid 600 FS). Doch deze
toelatingen worden ingetrokken (zie persbericht hierna).
Samenstelling van de handelsproducten op basis van neonicotinoïden voor zaaizaadbehandeling:
- Argento bevat:
een insecticide: clothianidin 250 g/l (insecticide ter bestrijding van bladluizen)
en een fungicide: prothioconazool 50 g/l
- Gaucho Duo bevat:
een insecticide: imidacloprid 350 g/l (insecticide ter bestrijding van bladluizen)
en een fungicide: prothioconazool 50 g/l
- Nuprid 600 FS bevat:
een insecticide: imidacloprid 600 g/l (insecticide ter bestrijding van bladluizen)
Persbericht Fytoweb 12 juni 2018
Voor wat de zaaizaadbehandeling in granen betreft zullen de toelatingen van Argento (9855 P/B), Gaucho
Duo (10399 P/B) en Nuprid 600 FS (10477 P/B) ingetrokken worden op 19 september 2018 in
Vlaanderen.
Na 19 september 2018 is het op de markt brengen van producten waarvan de toelating werd ingetrokken
verboden.
De aanwezigheid op de markt en bij de gebruikers van deze producten en de toepassing ervan zullen tot
19 december 2018 getolereerd worden. Behandelde zaden mogen eveneens uitgezaaid worden tot 19
december 2018.
Vanaf 19 september 2018 is het op de markt brengen van producten met niet aangepaste etiketten
verboden. De aanwezigheid van producten met niet aangepaste etiketten op de markt en bij de gebruiker
evenals het gebruik voor ingetrokken toepassingen zal getolereerd worden tot 19 december 2018.
De bepalingen met betrekking tot behandelde zaden zijn eveneens van toepassing op zaadbehandelingen
uitgevoerd in het buitenland.
In Wallonië is het gebruik van neonicotinoïden in granen reeds verboden sedert 1 juni 2018.
Argento, Gaucho Duo en Nuprid 600 FS zijn toegelaten voor de behandeling van zaaizaden van
wintergerst, wintertarwe, wintertriticale, winterrogge, winterhaver en spelt. Behandelde
zaden mogen nog uitgezaaid worden tot 19 december 2018 doch enkel in Vlaanderen (niet in
Wallonië). De zaadbehandeling mag alleen plaatsvinden in professionele zaadverwerkingsinstallaties.
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