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FENOMENAL GARDEN
Toelatingsnummer

10132G/B

Doelgroep

Amateurgebruik

Toelatingshouder

BAYER CROPSCIENCE N.V.

Samenstelling

6 % FENAMIDONE
60 % FOSETHYL

Formuleringstype

WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Etikettering

Zie toelatingsakte (bijlage 2)

Aard

Fungicide

Andere vermeldingen
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. - SPe3: Om in
het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bu눀昂erzone rond
oppervlaktewater niet sproeien (zie driftreducerende maatregelen). - wachttijd tussen toepassing in
aardbeien en planten van volggewas: 30 dagen. - SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken
pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. - De soorten en variëteiten van
siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de
verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning. - Goedgekeurde verpakking: HDPE ᐀뀂acon
van 75 g in kartonnen doos. Aanvullingen op de CLP-etikettering uit bijlage 2: - Op het etiket te
vermelden co-formulanten: / - P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval.

Algemene opmerking

Teelt: aardbeien (open lucht) (Fragaria ananassa)
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium

Bij het uitplanten

Opmerking
- Het dompelbad kan slechts één dag worden gebruikt, waarbij voorkomen dient te worden dat
het dompelbad te veel vervuild is. De wortels niet laten uitdrogen na het dompelen. Respecteer een wachttijd van 30 dagen tussen toepassing van het product in aardbeien en het
aanleggen van een volgende aanplanting.
Ter

Dosis

Toepassingsstadium Opmerking

bestrijding

vijand

vijand

van
rood
wortelrot

De planten gedurende 15 minuten onderdompelen in een oplossing
van 15 g Fenomenal Garden in 10 l water. 1-2 toepassingen

Risicobeperkende
maatregelen

1 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Teelt: aardbeien (open lucht) (Fragaria ananassa)
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium

Na het uitplanten

Opmerking
- Respecteer een wachttijd van 30 dagen tussen toepassing van het product in aardbeien en het
aanleggen van een volgende aanplanting.
Ter bestrijding
van

Dosis

Toepassingsstadium
vijand

rood wortelrot

7,5 g/10 l water, met 100 ml oplossing/plant, 1-2

Opmerking
vijand

toepassingen

Risicobeperkende
maatregelen

10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Teelt: aardbeien (open lucht) (Fragaria ananassa)
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Bij het hernemen van de groei, m.a.w in het voorjaar voor aanplantingen aangelegd in de zomer
of 21-28 dagen na het uitplanten voor aanplantigen aangelegd in het voorjaar

Opmerking
- Respecteer een wachttijd van 30 dagen tussen toepassing van het product in aardbeien en het
aanleggen van een volgende aanplanting.
Ter
Dosis
bestrijding

Toepassingsstadium Opmerking
vijand
vijand

van
rood

- Door aangieten: 7,5 g/10 l water, met 100 ml oplossing/plant -

wortelrot

Door bladbespuiting: 22,5 g/10 l water voor 50 m²

Risicobeperkende
maatregelen

10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Teelt: coniferen (sierbomen) (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Opmerking
Ter
bestrijding
van

Dosis

Toepassingsstadium Opmerking
vijand
vijand

wortelziekten

7,5 g/10 L water, met 10 L oplossing/100 L substraat, 1-2
toepassingen met een interval van 30 dagen

Risicobeperkende
maatregelen

10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

Teelt: loofbomen en -heesters (sierbomen)(niet bestemd voor consumptie) (open
lucht)
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Opmerking
Ter
bestrijding
van

Dosis

wortelziekten

7,5 g/10 L water, met 10 L oplossing/100 L substraat, 1-2
toepassingen met een interval van 30 dagen

Risicobeperkende

Toepassingsstadium Opmerking
vijand
vijand

10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

maatregelen

Teelt: sierplanten (niet houtachtig) (niet bestemd voor consumptie)(open lucht)
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium

Behandelen onmiddelijk na het sterken of het verpotten

Opmerking
Ter
bestrijding
van

Dosis

Toepassingsstadium Opmerking
vijand
vijand

wortelziekten

15 g/10 L water, met 10 L oplossing/100 L substraat, 1-2
toepassingen met een interval van 30 dagen

Risicobeperkende
maatregelen

10 m afstand houden van oppervlaktewaters.

