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Wettelijk Gebruiksvoorschrift           

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst toepassing in de volgende 

toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden. 

 

Toepassingsvoorwaarden 

Toepassingsgebied 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 

Mais Eenjarige 

onkruiden 

0,5 – 0,75 

L/ha** 

2 per 

teeltcyclus 

1,5 L/ha 14 

* 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. 

** Toepassen als splittoepassing: de eerste toepassing in een vroeg stadium na opkomst van het gewas. Dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid. 

 

Overige toepassingsvoorwaarden 

Om het grondwater te beschermen geldt voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van terbuthylazine een totale dosering van maximaal 0,85 kg werkzame stof 

per hectare per jaar, waarbij opnieuw toepassen op hetzelfde perceel op zijn vroegst mag plaatsvinden in het 3e kalenderjaar na de vorige toepassing.  

 

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen, is toepassing van dit middel bij een dosering van meer dan 0,5L/ha uitsluitend toegestaan indien op 

het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95. 

 

Bij het mislukken van een maisteelt kunnen in hetzelfde jaar vooralsnog alleen mais of raaigras worden ingezaaid na een oppervlakkige grondbewerking. 

 

Na een kerende grondbewerking kunnen in het voorjaar volgend op de toepassing van Calaris alle gewassen worden gezaaid. Echter, onder ongunstige 

omstandigheden zoals bij een slechte bodemstructuur en/of een droge koude winter, wordt afgeraden bieten, erwten, bonen, koolgewassen en groente (o.a. 

spinazie en sla) te telen in het eerste jaar nadat Calaris is toegepast. 
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Onder ongunstige omstandigheden (o.a. een lage temperatuur) en een trage groei van het gewas kan er een tijdelijke geel/wit verkleuring van de mais optreden. 

Dit verdwijnt na enkele weken en heeft geen effect op de opbrengst. 

 

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stoffen mesotrione en terbuthylazine. Mesotrione behoort tot de groep triketonen. De HRAC code is F2. Terbuthylazine behoort tot 

de groep triazinen. De HRAC code is C1. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die 

gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen 
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