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ISONET® T Feromoon voor de bestrijding van Tomatenmineermo t
(Tuta absoluta) in tomaten (bedekte teelt), 
paprika (bedekte teelt) e aubergines (bedekte teelt).

TOELATINGSNUMMER:   15564 N   W1

WERKZAME STOF :  GEHALTE: 

(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetate .......... 720g/kg
(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate ................... 83g/kg
De identiteit van alle stoffen in het mengsel die
bijdragen tot de indeling van het mengsel:
(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetate.
(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate.

Ard van het preparaat: Damp ontwikkelend product

Gevarenaanduidingen:
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P270: Niet 
eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. 
P280C: Beschermende handschoenen en beschermende 
kleding dragen. P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: 
Met veel water wassen. P332 + P313: Bij huidirritatie: een 
arts raadplegen. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. 
P501: inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor 
gevaarlijk of bijzonder afval. SP 1: Zorg ervoor dat u met 
het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen:
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de 
etiketelementen menselijke gezondheid en het milieu te 
voorkomen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN:
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag 
om speciale instructies/ veiligheidsgegevenskaart.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Toelatingshouder:
CBC (Europe) S.r.l. Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel: 0362-365079

Distributeur:
HortiPro BV, Jagerserf, 43, 3851 SM, ERMELO - Tel: 0341-268639

Inhoud: 100 dispensers

Lotnummer: zie verpakking

Eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact 
opgenomen wordt met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.
Na huidcontact: Met water grondig wassen.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale 
behandeling:
Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de 
verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif 
bekend.

Toepassingsgebied
Werkzaamheid 
getoetst op

Dosering* middel per 
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per 12

maanden

Tomaten
(bedekte teelt)

Tomatenmineermot1 800-1000** dispensers per hectare 1

Paprika
(bedekte teelt)

Tomatenmineermot1 800-1000** dispensers per hectare 1

Aubergines
(bedekte teelt)

Tomatenmineermot1 800-1000** dispensers per hectare 1

1 Tomatenmineermot (Tuta absoluta)
* 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.

** Afhankelijk van plaagdruk en afmeting van de kas.

Overige toepassingsvoorwaarden
Het middel is alleen geschikt bij lage plaagdruk, bij hoge plaagdruk het middel toepassen in 
combinatie met andere insectenbestrijdingsmiddelen.
In de kas moeten controle vallen worden geplaatst (op z’n minst 2 vallen per kas, afhankelijk 
van de kas omvang). Vallen moeten geplaatst worden op 0,5 -1 meter hoogte. Vallen moeten 
ten minste om de 2
tot 3 dagen (minstens 2 keer per week) worden gecontroleerd.
Breng de dispenser een paar dagen voor het verplanten in de kas. Verdeel de dispensers 
gelijkmatig over de kas, gebruik dubbele doseringen langs de randen en aan het begin en 
einde van de rijen. Draai de
dispensers losjes aan de steundraden.
Gebruik bij het ophangen van de dispensers handschoenen.
Bewaar het product bij een temperatuur van maximaal 5°C.
AANBEVELINGEN:
Het product niet invriezen. Na openen van de verpakking is het product niet bewaarbaar.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik door middel van feromonen middels automatische dispensers in de volgende

toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
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