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Wettelijk Gebruiksvoorschrift 
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als  
- onkruidbestrijdingsmiddel 
- doodspuitmiddel  
in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2010) onder de vermelde 
toepassingsvoorwaarden  
 

Toepassingsgebied Type toepassing Te bestrijden organisme Dosering 
(middel) per 
toepassing  

Maximale 
dosering 
(middel) per 
toepassing 

Maximaal 
aantal 
toepassingen 
per teeltcyclus 
of 12 maanden 

Veiligheids-
termijn in 
dagen  

Akkerbouwgewassen Doodspuiten  Gras, rogge, gerst 2-3 l/ha1 3 l/ha 1 x per 12 
maanden 

- 

Pootaardappel Voor opkomst Onkruiden 2-6 l/ha1 6 l/ha 1 x per 
teeltcyclus 

- 

Zetmeel- en 
consumptieaardappel 

Voor opkomst of na 
afsterven loof 

Onkruiden 
 

2-6 l/ha1 6 l/ha 1 x per 
teeltcyclus 

- 

Bieten 
 

Voor opkomst Onkruiden 2-6 l/ha1 6 l/ha 1 x per 
teeltcyclus 

- 

Pleksgewijs2 Aardappelopslag 1-2% (10-20 
ml in 1 liter 
water) 

0,4 l/ha3 

Mais Pleksgewijs2 Aardappelopslag 1-2% (10-20 
ml in 1 liter 
water) 

0,4 l/ha3 1 x per 
teeltcyclus 

- 

Granen Kort voor oogst op 
afgeriijpt gewas 

Onkruiden 2-6 l/ha1 6 l/ha 1 x per 
teeltcyclus 

7 dagen 

Grasachtige 
groenbemesters 

Doodspuiten  Grasachtige 
groenbemestergewassen 

1-3 l/ha1 3 l/ha 1 x per 12 
maanden 

- 



Voedergrasland Gewasbehandeling Gras en onkruiden 2-6 l/ha1 6 l/ha 1 x per 
teeltcyclus 

5 dagen 
tussen 
toepassing 
en beweiden 
en/of maaien 

Appel Strokenbehandeling Onkruiden 2-6 l/ha1 op 
zwartstrook 

3 l/ha in 
boomgaard 

1 x per 12 
maanden 

- 

Peer Strokenbehandeling Onkruiden 2-6 l/ha1 op 
zwartstrook 

3 l/ha in 
boomgaard 

1 x per 12 
maanden 

- 

Steenvruchten Strokenbehandeling Onkruiden 2-6 l/ha1 op 
zwartstrook 

3 l/ha in 
boomgaard 

1 x per 12 
maanden 

- 

Uien Voor opkomst Onkruiden 2-6 l/ha1 6 l/ha 1 x per 
teeltcyclus 

- 

Asperge Voor opkomst Onkruiden 2-6 l/ha1 6 l/ha 1 x per 
teeltcyclus 

- 

Bloembol- en 
knolgewassen 
 

Voor opkomst Onkruiden 2-6 l/ha1 6 l/ha 1 x per 
teeltcyclus 

- 

Doodspuiten  Gras, rogge, gerst 2-3 l/ha1 3 l/ha 1 x per 12 
maanden 

- 

Narcis (meerjarige teelt, 
onbedekt) 

Na afsterven van het 
loof voordat nieuwe 
uitloop begint 

Onkruiden 2-6 l/ha1 6 l/ha 1 x per 
teeltcyclus 

- 

Tijdelijk onbeteeld terrein - Onkruiden 2-6 l/ha1 6 l/ha 1 x per 12 
maanden 

- 

Open verhardingen  Pleksgewijs Onkruiden 1-2% (10-20 
ml in 1 liter 
water) 

0,6 l/ha3 1 x per 12 
maanden 

- 

Onverhard Pleksgewijs Onkruiden 1-2% (10-20 
ml in 1 liter 
water) 

0,6 l/ha3 1 x per 12 
maanden 

- 

Akkerbouwgewassen, 
fruitgewassen, 
groenteteelt, kruidenteelt, 
sierteeltgewassen, 

Aanstrijken4 Onkruiden 33% (1 liter 
middel in 2 
liter water) 

6 l/ha 1 x per 12 
maanden 

- 



cultuurgrasland en in 
openbaar groen 

Akkerbouwgewassen, 
fruitgewassen, 
groenteteelt, kruidenteelt, 
sierteeltgewassen, 
cultuurgrasland en in 
openbaar groen 

Pleksgewijs Onkruiden 1-2% (10-20 
ml in 1 liter 
water) 

0,6 l/ha3 1 x per 12 
maanden 

- 

1 dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid (eenjarige onkruiden 2-4 l/ha, overblijvende grassen 3-4 l/ha, overblijvende breedbladige 
onkruiden 4-6 l/ha). 
2 alleen toepassen met speciaal voor dit doel ontwikkelde apparatuur die het gewas volledig afschermt. 
3 Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden. 
4 met behulp van onkruidstrijkers, mits de toepassing zodanig plaatsvindt dat het gewas niet wordt geraakt met het middel, de apparatuur niet 
druipt en de vloeistof niet van de behandelde onkruiden afloopt. 
 
Toepassingsvoorwaarden  
Dit middel mag niet worden toegepast op halfopen en gesloten verhardingen.   
 
Het is niet toegestaan het middel of de spuitvloeistof op te slaan of te laten overstaan in gegalvaniseerde of metalen tanks omdat daardoor een 
brandbaar gas kan ontstaan. 
 
Bij de toepassing op tijdelijk onbeteeld terrein mogen sloottaluds niet gespoten worden. 
 
 
 


