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Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst
toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden:
Toepassingsgebied

Pootaardappel
Consumptieaardappel
Zetmeelaardappel
Wintergraan m.u.v.
kanariezaad
Wortelen
(onbedekte teelt)
Knolselderij
(onbedekte teelt)
Uien
(onbedekte teelt)
Sjalotten
(onbedekte teelt)
Bosuien
(onbedekte teelt)
Bleekselderij
(onbedekte teelt)
Prei

Type toepassing

Werkzaamheid getoetst
op

Dosering *
middel per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per
teeltcyclus

Maximaal aantal
liter middel per
ha per teeltcyclus

Minimum
interval tussen
toepassingen in
dagen

Voor opkomst
Voor opkomst of rond opkomst
Voor opkomst of rond opkomst
Voor opkomst tot na opkomst

Eenjarige onkruiden
Eenjarige onkruiden
Eenjarige onkruiden
Eenjarige onkruiden

5 l/ha
5 l/ha
5 l/ha
5 l/ha

1
1
1
1

5 l/ha
5 l/ha
5 l/ha
5 l/ha

-

Na opkomst

Eenjarige onkruiden
Eenjarige onkruiden

Voor opkomst of na opkomst

Eenjarige onkruiden

Voor opkomst of na opkomst

Eenjarige onkruiden

Voor opkomst of na opkomst

Eenjarige onkruiden

Na uitplanten

Eenjarige onkruiden

Na uitplanten

Eenjarige onkruiden

1
2
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1

5 l/ha

Na uitplanten

5 l/ha
2 – 3 l/ha**
5 l/ha
1 – 3 l/ha**
5 l/ha
1 – 3 l/ha**
5 l/ha
1 – 3 l/ha**
5 l/ha
1 – 3 l/ha**
5 l/ha
1 – 3 l/ha**
5 l/ha

5
5
5
5
5
5
-

5 l/ha
5 l/ha
5 l/ha
5 l/ha
5 l/ha
5 l/ha

Toepassingsgebied

Type toepassing

Werkzaamheid getoetst
op

Dosering *
middel per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per
teeltcyclus

Maximaal aantal
liter middel per
ha per teeltcyclus

Minimum
interval tussen
toepassingen in
dagen

(onbedekte teelt)
1 – 3 l/ha**
3
5
* 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.
** LDS-toepassing in combinatie met toegelaten middelen
Het gebruik in de teelt van blauwmaanzaad en karwij is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting
Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd.
Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze
toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Het gebruik in de teelt van peulvruchten, lupine voor levensmiddelen en diervoeding, vezelgewassen, wortelpeterselie, pastinaak, aromatische
kruidgewassen, medicinale kruidgewassen, aromatische wortelgewassen en bloemisterijgewassen is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld
conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding
geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt
wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Toepassingsgebied

Type toepassing

Werkzaamheid
aannemelijk tegen

Dosering *
middel per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus

Veiligheidstermijn
in dagen

Peulvruchten
Lupine (voor levensmiddelen
en diervoeding)
Blauwmaanzaad

Voor opkomst
Voor opkomst

Eenjarige onkruiden
Eenjarige onkruiden

5 l/ha
5 l/ha

1
1

-

Voor opkomst of na
opkomst
Na opkomst of na uitlopen

Eenjarige onkruiden

4 l/ha

1

75

Eenjarige onkruiden

4 l/ha

1

90

Karwij

Toepassingsgebied

Type toepassing

Werkzaamheid
aannemelijk tegen

Dosering *
middel per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus

Veiligheidstermijn
in dagen

Vezelgewassen
Voor opkomst
Eenjarige onkruiden
1,5 – 3 l/ha1
1
Wortelpeterselie
Voor opkomst / voor planten Eenjarige onkruiden
3 l/ha
1
(onbedekte teelt)
of na opkomst / na planten
Pastinaak (onbedekte teelt)
Na opkomst
Eenjarige onkruiden
2,5 l/ha
1
Aromatische kruidgewassen,
Voor opkomst
Eenjarige onkruiden
3 l/ha
1
m.u.v. veldzuring
(onbedekte teelt)
Aromatische wortelgewassen
Voor opkomst / voor planten Eenjarige onkruiden
3 l/ha
1
(onbedekte teelt)
of na opkomst / na planten
Medicinale kruidgewassen
Voor opkomst
Eenjarige onkruiden
3 l/ha
1
(onbedekte teelt)
Zonnebloem (snijbloemen,
Voor opkomst
Eenjarige onkruiden
4 l/ha
1
onbedekte teelt)
* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.
1
1,5 l/ha in combinatie met andere toegelaten middelen
Overige toepassingsvoorwaarden
Bijproducten van behandelde vezelgewassen niet voor dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen.
Toepassing van dit middel is uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.
In winterrogge, triticale, wortelen, knolselderij, uien, sjalotten, bosuien, bleekselderij en prei kan enige fytotoxiciteit of groeivertraging optreden. In
winterrogge kan dit leiden tot opbrengstderving.
Als op een aangrenzend perceel bloeiende tulpen staan, kunnen bij contact met de werkzame stof de bloemstengels knikken (kiepers). Dit heeft geen
invloed op opbrengst en nateelt.

