
 
 

 

 

Grote etiketuitbreiding Tracer lost knelpunten op 
 

Op aanvraag van de sector krijgt Tracer 12567 N met als werkzame stof spinosad een grote 

uitbreiding van de toelating. Tracer mag nu ook als insectenbestrijdingsmiddel worden 

ingezet in de bedekte teelt van aardbei, sla, andijvieachtigen, rucola, tuinkers, veldsla, 

kruiden, courgette, augurk, pompoenachtigen, meloen, watermeloen en aubergine. Tevens 

mag het middel ingezet worden in de bedekte aspergeveredeling, -opkweek en zaadteelt. 

Door middel van een trayplaatbehandeling mag Tracer worden ingezet in de teelt van 

Chinese kool en de oosterse bladkolen (amsoi en paksoi), koolraap en koolrabi. De 

toelating kwam tot stand door samenwerking tussen Dow AgroScience B.V., LTO 

Groeiservice, LTO Nederland en Plantum NL. 
 
Tracer had al een toelating in de bedekte groenteteelten van onder andere komkommer, tomaat en 
paprika, alsmede in de teelt van sluitkool. Deze etiketuitbreiding geeft een oplossing voor de 
knelpunten in de beheersing van met name trips, rups en koolvlieg in de genoemde kleine teelten. 

 
De uitbreiding kwam tot stand op verzoek van de sectoren teelt en uitgangsmateriaal (verenigd in 
LTO Groeiservice, LTO Nederland en Plantum NL) en in samenwerking met de toelatingshouder 
Dow AgroScience B.V. De derdenuitbreiding werd aangevraagd via de Stichting Trustee 
Bijzondere Toelatingen en gefinancieerd door het Fonds Kleine Toepassingen. Dit fonds wordt 
gefancierd door het Productschap Tuinbouw en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie. 
 
Voor een derdenuitbreiding worden geen gegevens over werkzaamheid en fytotoxiciteit 
beoordeeld. Gebruik van het middel in genoemde kleine teelten komt voor risico en 
verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
 

Om resistentieopbouw te voorkomen mag dit product of andere producten die spinosad bevatten 

niet vaker worden gebruikt dan vijf keer per jaar in aubergine, courgette, augurk, 

pompoenachtigen, meloen, watermeloen, sla, andijvieachtigen, rucola, tuinkers, veldsla en 

kruiden. Voor aardbei, sla, andijvieachtigen, rucola, tuinkers en kruiden geldt dat er per teeltcyclus 

niet meer dan drie toepassingen mogen worden uitgevoerd en voor veldsla niet meer dan twee 

toepassingen. In de asperveredeling, -opkweek en -zaadteelt mogen niet meer dan drie 

toepassingen per teeltseizoen worden uitgevoerd.Wissel Tracer na twee à drie bespuitingen af met 

middelen uit een andere chemische groep. 

 

Veiligheidstermijn 
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 

 1 dag voor aardbei; 

 1 dag voor komkommer, tomaat, paprika en Spaanse peper; 

 1 dag voor aubergine, courgette, augurk, pompoenachtigen, meloen en watermeloen; 

 3 dagen voor sla, andijvieachtigen, rucola, tuinkers, kruiden; 

 14 dagen voor veldsla. 

De toelating geldt tot 1 mei 2020. 
 
Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met Jeannette Vriend (glastuinbouw), telefoon 06 307 320 
68 e-mail j.vriend@groeiservice.nl, met Miriam Breedeveld (vollegrondsgroente), telefoon 06 224 

mailto:j.vriend@groeiservice.nl


 
 

 

 

136 23, e-mail m.breedeveld@vollegrondsgroente.net of met Gea Bouwman (uitgangsmateriaal), 
telefoon (0182) 688 668, e-mail g.bouwman@plantum.nl. 
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