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Wettelijk Gebruiksvoorschrif
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van 
een na opkomst behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst 
toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-
gebied

Te bestrijden organisme Dosering (middel) 
per toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen per 
teeltcyclus

Wintertarwe Wilde haver1

Italiaans raaigras2

Klimopereprijs3

Vogelmuur4

3 L/ha* 1

1 Wilde haver (Avena fatua)
2 Italiaans raaigras (Lolium multiflorum)
3 Klimopereprijs (Veronica hederifolia)
4 Vogelmuur (Stellaria media)

* dient altijd in combinatie met een gemethyleerde plantaardige olie, een minerale olie of met een niet-ionische uitvloeier te
worden toegepast.

Toepassingsvoorwaarden

- Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend 
toegestaan wanneer in perceelsstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m vanaf de 
insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

-Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel 
uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste
14 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, 
gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een 
kantdop.

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.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen prosulfocarb en clodinafop-propargyl. prosulfocarb behoort tot 
de thiocarbamaten. De Hrac code is N. Clodinafop-propargyl behoort tot de aryloxyphenoxy-
propionaten. De Hrac code is A. 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.




