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Reguliere toelating Verimark®
 

Op 24 augustus 2022 heeft het CTGB een positief besluit genomen* over de uitbreiding van de 
toelating van Verimark® in de bedekte substraatteelt van tomaat, tomatillo, paprika, pepers, 
aubergine, komkommer, augurk, courgette, pompoen, meloen, watermeloen, aardbeien en boon met 
peul, ter bestrijding van beide witte vliegsoorten, diverse bladluissoorten, mineervlieg, kevers en rups. 
*De uitbreiding van de toelating van Verimark® treedt in werking op de dag van publicatie van het CTGB 

besluit in de Staatscourant.

                     
Overzicht wettelijk gebruiksvoorschrift Verimark®: 
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de volgende 
toepassingsgebieden en onder de vermelde toepassingsvoorwaarden. 

 

Gebruik Verimark®

• Druppeltoepassing,  
o Druppeloplossing pH 5,5 aanhouden, 

• Bloktoepassing van 2 toepassingen Verimark® per blok met een interval van minimaal 7 dagen, 
o Blok 1: Startfase teelt; bij de eerste insecten aantasting → veilige populatieopbouw natuurlijke 

vijanden (zoals Orius en Macrolophus) 
o Blok 2: Tijdens de teelt; → herstellen biologisch evenwicht of schoon eindigen 

 

Verimark® 
Uitbreiding toelating bedekte 

substraatteelt glasgroenten 
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Advies inzet Verimark® in het kort; 
1. Zorg voor een actieve plant voor een optimale opname van Verimark® 
2. Voorkom uitdraineren tijdens en na de toepassing 
3. Start op tijd bij een beginnende insecten populatie 

Werkingsspectrum Verimark® ®

 
 
Voordelen Verimark® 

• Eenvoudige toepassing 

• Breed werkingsspectrum 
o Zeer effectief op beide witte vliegsoorten, trips, rupsen, mineervliegsoorten, diverse 

bladluissoorten, waaronder ook de nieuwe Genotype perzikbladluis. 

• Lange duurwerking 

• Veilig toepasbaar in combinatie met natuurlijke vijanden 

• Veiligheidstermijn 1 dag 

• Geen re-entry beperkingen 

Resistentie management met Verimark® 

• Gebruik Verimark® altijd in een bloktoepassing van 2x Verimark® 

• Interval tussen 2 blokken, minimaal 60 dagen aanhouden 

• Houdt rekening met de inzet van Altacor® na een blok Verimark®,  
o Houdt een interval van minimaal 60 dagen aan. 
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Toepassingsvoorwaarden voor Verimark®; 

• Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg deskundigen (uw 
leverancier van bestuivers, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit 
middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden. 

• Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw 
leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van 
dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden. 

• Er zijn geen aanvullende beperkingen opgenomen mbt waterzuivering, wachttijd voor lozing van 
zuiveringswater of aantoonbaar nullozer.  

 

• Resistentiemanagement; 
o Let op: Dit middel bevat de werkzame stof cyantraniliprole. Cyantraniliprole behoort tot de 

ryanodine receptor modulators. De IRAC code is 28. Bij dit product bestaat er kans op 
resistentieontwikkeling. Het resistentierisico is hoog. Om resistentieontwikkeling te voorkomen, 
het middel afwisselen met middelen op basis van een andere actieve stof. Volg de 
aanbevelingen van de toelatingshouder op. 
 

• Waterkwaliteit: 
o Voor het behoud van een effectief middelenpakket zal een normoverschrijding in het 

oppervlaktewater, door emissie van Verimark®, ten alle tijden voorkomen moeten worden. Ga 
verantwoord om met het gebruik en afvoer / lozing van de middelen. Óók van Verimark®! 

 


