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4 maart 2022 

 

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 Type  

toepassing 

Werkzaamheid 

getoetst op 

Dosering* 

middel per 

toepassing  

Maximale 

dosering 

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 

12 maanden 

Veiligheidstermijn in 

dagen  

Akkerbouwgewassen 

m.u.v. peulvruchten, 

vlinderbloemige en 

grasachtige 

groenbemesters en 

vlinderbloemige 

voedergewassen 

Doodspuiten, 

voor het zaaien 

of planten van 

het gewas 

Dekvruchten: gras, 

rogge en gerst 

2,0 L/ha 2,0 L/ha 1 per 12 

maanden 

- 

Akkerbouwgewassen  Pleksgewijs 

spuiten 3 

Onkruiden 0,5-1% (5-10 

mL in 1 L water) 

0,3 L/ha² 1 per 12 

maanden 

10 

Aardappelen 

 

Behandeling 

voor opkomst  

Eenjarige onkruiden 2,0 L/ha 2,0 L/ha 1 per 

teeltcyclus 

- 

Bieten Behandeling 

voor opkomst 

Eenjarige onkruiden 2,0 L/ha 2,0 L/ha 1 per 

teeltcyclus 

- 

Pleksgewijs 

spuiten 1 

Aardappelopslag 

 

0,75-1,5%  

(7,5-15 ml in 1 

liter water) 

0,3 L/ha2 1 per 

teeltcyclus 

10 

Mais Pleksgewijs 

spuiten 1 

Aardappelopslag 0,75-1,5%  

(7,5-15 ml in 1 

liter water) 

0,3 L/ha2 1 per 

teeltcyclus 

10 



Toepassingsgebied Type  

toepassing 

Werkzaamheid 

getoetst op 

Dosering* 

middel per 

toepassing  

Maximale 

dosering 

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 

12 maanden 

Veiligheidstermijn in 

dagen  

Grasachtige 

groenbemesters 

Doodspuiten, 

over het gewas 

Grasachtige 

groenbemesters 

 

1,0 - 2,0 L/ha 2,0 L/ha 1 per 12 

maanden 

- 

Cultuurgrasland Pleksgewijs 

spuiten 3 

Onkruiden 0,5-1% (5-10 

mL in 1 L water) 

0,3 L/ha² 1 per 12 

maanden 

- 

Voedergrasland Behandeling 

over het gewas 

Eenjarige onkruiden 

en gras 

2,0 L/ha 2,0 L/ha 1 per 12 

maanden 

- 

Groot fruit 

(onbedekte teelt) 

Pleksgewijs 

spuiten 3 

Onkruiden 0,5-1% (5-10 

mL in 1 L water) 

0,3 L/ha² 1 per 12 

maanden 

- 

Appel 

(onbedekte teelt) 

Stroken-

behandeling 

Eenjarige onkruiden 2,0 L/ha op 

zwartstrook 

1,0 L/ha in 

boomgaard 

1 per 12 

maanden 

- 

Peer 

(onbedekte teelt) 

Stroken-

behandeling 

Eenjarige onkruiden 2,0 L/ha op 

zwartstrook 

1,0 L/ha in 

boomgaard 

1 per 12 

maanden 

- 

Steenvruchten 

(onbedekte teelt) 

Stroken-

behandeling 

Eenjarige onkruiden 2,0 L/ha op 

zwartstrook 

1,0 L/ha in 

boomgaard 

1 per 12 

maanden 

- 

Klein fruit 

(onbedekte teelt) 

Pleksgewijs 

spuiten 3 

Onkruiden 0,5-1% (5-10 

mL in 1 L water) 

0,3 L/ha² 1 per 12 

maanden 

10 

Noten 

(onbedekte teelt) 

Pleksgewijs 

spuiten 3 

Onkruiden 0,5-1% (5-10 

mL in 1 L water) 

0,3 L/ha² 1 per 12 

maanden 

- 

Vijg 

(onbedekte teelt) 

Pleksgewijs 

spuiten 3 

Onkruiden 0,5-1% (5-10 

mL in 1 L water) 

0,3 L/ha² 1 per 12 

maanden 

10 

Kiwi 

(onbedekte teelt) 

Pleksgewijs 

spuiten 3 

Onkruiden 0,5-1% (5-10 

mL in 1 L water) 

0,3 L/ha² 1 per 12 

maanden 

10 

Groenteteelt 

(onbedekte teelt) 

Pleksgewijs 

spuiten 3 

Onkruiden 0,5-1% (5-10 

mL in 1 L water) 

0,3 L/ha² 1 per 12 

maanden 

10 

Uien 

(onbedekte teelt) 

Behandeling 

voor opkomst 

Eenjarige onkruiden 2,0 L/ha 2,0 L/ha 1 per teeltcyclus - 



Toepassingsgebied Type  

toepassing 

Werkzaamheid 

getoetst op 

Dosering* 

middel per 

toepassing  

Maximale 

dosering 

middel per 

toepassing 

Maximaal aantal 

toepassingen per 

teeltcyclus of per 

12 maanden 

Veiligheidstermijn in 

dagen  

Asperge 

(onbedekte teelt) 

Behandeling 

voor opkomst; 

voor of na de 

oogst 

Eenjarige onkruiden 2,0 L/ha 2,0 L/ha 1 per teeltcyclus - 

Kruidenteelt 

(onbedekte teelt) 

Pleksgewijs 

spuiten 3 

Onkruiden 0,5-1% (5-10 

mL in 1 L water) 

0,3 L/ha² 1 per 12 

maanden 

10 

Bloembol- en 

bloemknolgewassen 

(onbedekte teelt) 

Behandeling 

voor opkomst 

Eenjarige onkruiden 2,0 L/ha 2,0 L/ha 1 per teeltcyclus - 

Doodspuiten 

voor het planten 

of zaaien van 

het gewas 

Dekvruchten: gras, 

rogge en gerst 

2,0 L/ha 2,0 L/ha 1 per 12 

maanden 

- 

Narcis  

(meerjarige, onbedekte 

teelt) 

Behandeling na 

afsterven van 

het loof voordat 

nieuwe uitloop 

begint 

Eenjarige onkruiden 2,0 L/ha 2,0 L/ha 1 per teeltcyclus - 

Sierteeltgewassen 

(onbedekte teelt) 

Pleksgewijs 

spuiten 3 

Onkruiden 0,5-1% (5-10 

mL in 1 L water) 

0,3 L/ha² 1 per 12 

maanden 

- 

Tijdelijk onbeteeld terrein  

m.u.v. akkerranden   

Spuiten over het 

onkruid 

Eenjarige onkruiden 2,0 L/ha 2,0 L/ha 1 per 12 

maanden 

- 

* 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. 
1 Alleen toepassen met speciaal voor dit doel ontwikkelde apparatuur die het gewas volledig afschermt. 
2 Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden. 
3 Toepassen met afschermkap. 

 

 



Overige toepassingsvoorwaarden 

Het middel toepassen in 200-400 liter water per ha. 

 

Draag handschoenen bij werkzaamheden aan het behandeld gewas. 

 

Gras van behandelde percelen niet in de handel brengen als diervoeder en niet als diervoeder gebruiken. 

 

Voor zilte teelten (lamsoor, zeekraal) is toepassing alleen toegestaan mits de teelt plaatsvindt in bassins. 

 

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen, is pleksgewijze toepassing met handspuit in de teelt van akkerbouwgewassen, bieten, mais, 

cultuurgrasland, groot fruit, kleinfruit, noten, vijg, kiwi, groententeelt, kruidenteelt en sierteeltgewassen, uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel 

gebruik wordt gemaakt van een handgedragen spuit met spuitkap in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 350 centimeter gemeten vanaf het 

midden van de laatste gewasrij/bomenrij of de laatste plant/boom in de rij tot aan de perceelgrens. 

 

Dit middel mag niet worden toegepast op open, halfopen en gesloten verhardingen. 


