
Scala en Signum in peulgroenten 
en peulvruchten

De fungiciden Scala en Signum 
hebben een toelating in peulgroenten 
en peulvruchten. Maar wat houdt 
dat eigenlijk exact in? Wat wordt 
hier bedoeld met peulgroenten en 
peulvruchten? 
 

De toelating van Scala is breed. Het mag worden 

toegepast in alle peulvruchten én in boon met peul en 

erwt met peul. Scala werkt uitstekend tegen Botrytis en 

is een prima middel in het afwisselschema. Belangrijk is 

wel dat Scala, met een uitvloeier en voldoende water, 

meteen bij de allereerste symptomen wordt ingezet. 

Het mag twee keer gespoten worden (interval 15 

dagen) in een dosering van 1,5 l/ha.

Signum mag worden toegepast in boon met peul en 

erwt met peul. Op de achterkant van deze advieskaart 

ziet u welke groep gewassen daar onder valt. Signum 

werkt tegen Sclerotinia en Botrytis. Pas Signum op 

tijd toe (uiterlijk witte knopstadium) en gebruik 

voldoende water én een uitvloeier. Het mag twee keer 

worden gespoten (interval 11 dagen) in een dosering 

van 1,8 l/ha.
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Scala
toegelaten in alle peulgroenten en peulvruchten

Signum
toegelaten in boon met peul en erwt met peul

Peulvruchten

Droog te oogsten 
bonen

bruine boon
gele boon
kievitsboon
witte boon
lupine
sojaboon

Droog te oogsten 
erwten

kapucijner
gele erwt
grauwe erwt
groene erwt
rozijnenerwt
schokker
suikererwt
linze
kikkererwt

Peulgroenten

Boon met peul

stamslaboon
sperzieboon
boterboon
wasboon

stamsnijboon

stokslaboon

sperzieboon
boterboon
wasboon
spekboon

stoksnijboon
pronkboon
kouseband

incl. korte 
kouseband

Boon zonder peul
tuinboon
limaboon
flageolet

Erwt met peul
peul
asperge-erwt
suikererwt

stam- en rijspeul

Erwt zonder peul
doperwt 
kapucijner

Peulvruchten

Droog te oogsten 
bonen

bruine boon
gele boon
kievitsboon
witte boon
lupine
sojaboon

Droog te oogsten 
erwten

kapucijner
gele erwt
grauwe erwt
groene erwt
rozijnenerwt
schokker
suikererwt
linze
kikkererwt

Peulgroenten

Boon met peul

stamslaboon
sperzieboon
boterboon
wasboon

stamsnijboon

stokslaboon

sperzieboon
boterboon
wasboon
spekboon

stoksnijboon
pronkboon
kouseband

incl. korte 
kouseband

Boon zonder peul
tuinboon
limaboon
flageolet

Erwt met peul
peul
asperge-erwt
suikererwt

stam- en rijspeul

Erwt zonder peul
doperwt 
kapucijner
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