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Wettelijk Gebruiksvoorschrift                    

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een toepassing in de volgende toepassingsgebieden 

(volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden   

Toepassingsgebied Type toepassing  Te bestrijden organisme  Dosering (middel) per 

toepassing   

Maximaal aantal toepassingen 

per teeltcyclus  

Winter koolzaad  

(onbedekte teelt)  

Grondbehandeling voor 

opkomst  

Eenjarige grasachtige en eenjarige 

breedbladige onkruiden  

2,7 L/ha  1   

Zomer koolzaad  

(onbedekte teelt)  

Grondbehandeling voor 

zaaien  

Eenjarige grasachtige en eenjarige 

breedbladige onkruiden  

2,7 L/ha  1   

Koolgewassen   

(onbedekte teelt)  

Inwerken kort voor het 

planten  

Eenjarige grasachtige en eenjarige 

breedbladige onkruiden  

2,7 L/ha  1   

  

 

Het gebruik in de teelt van steenvruchten, aardbei, bessen, druif, braam- en framboos-achtigen, raapstelen, veldsla, rucola, baby leaves, boon met peul, 

radijs-achtigen, koolraap, knolraap,  aromatische kruidgewassen, bloembollen en bloemknollen (m.u.v.  tulp en lelie), bolbloemen en knolbloemen, 

bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten 

 en bloemisterijgewassen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek 

uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze 

toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.  



Toepassingsgebied  Type toepassing  Te bestrijden 

organisme  

Dosering 

(middel) per 

toepassing  

Maximaal 

aantal 

toepassingen 

per teeltcyclus 

of per 12 

maanden  

Minimum 

interval tussen 

toepassingen 

in dagen  

Veiligheidstermijn 

in dagen 

Steenvruchten 

(onbedekte teelt) 

Grondbehandeling  Eenjarige 

grasachtige en 

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden  

2,7 L/ha 1 per 12 

maanden 

- - 

Aardbei   

(onbedekte teelt)  

Grondbehandeling  Eenjarige 

grasachtige en  

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden  

1,0 L/ha  2 per 

teeltcyclus  

7  - 

Bessen 

(onbedekte teelt) 

Strokenbehandeling  Eenjarige 

grasachtige en 

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden 

2,7 L/ha  1 per 12  

maanden  

- - 

Druif   

(onbedekte teelt)  

Strokenbehandeling  Eenjarige 

grasachtige en  

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden  

2,75 L/ha  1 per 12  

maanden  

-  - 

Braam- en framboos-achtigen 

(onbedekte teelt)  

Strokenbehandeling  Eenjarige 

grasachtige en  

eenjarige 

2,7 L/ha  1 per 12  

maanden  

-  - 



breedbladige 

onkruiden  

Raapstelen   

(onbedekte teelt)  

Voor zaaien  

(grondbehandeling)  

Eenjarige 

grasachtige en  

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden  

0,85 L/ha  1 per 

teeltcyclus  

-  - 

Veldsla   

(onbedekte teelt)  

Na zaaien  

(grondbehandeling)  

Eenjarige 

grasachtige en  

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden  

1,22 - 1,84  

L/ha*  

1 per 

teeltcyclus  

-  - 

Rucola   

(onbedekte teelt)  

Voor zaaien  

(grondbehandeling)  

Eenjarige 

grasachtige en  

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden  

1,6 L/ha  1 per 

teeltcyclus  

-  - 

Baby leaves 

(onbedekte teelt) 

Na zaaien  

(grondbehandeling)  

Eenjarige 

grasachtige en 

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden 

1,22 - 1,84  

L/ha*  

1 per 

teeltcyclus  

-  28 

Boon met peul  

(onbedekte teelt)  

Voor opkomst  

(grondbehandeling)  

Eenjarige 

grasachtige en 

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden  

1,6 L/ha  1 per 12  

maanden  

-  - 

Radijs-achtigen  

(onbedekte teelt)  

Voor zaaien  

(grondbehandeling)  

Eenjarige 

grasachtige en  

0,85 L/ha  1 per 

teeltcyclus  

-  - 



eenjarige 

breedbladige 

onkruiden  

Knolraap   

(onbedekte teelt)  

Voor zaaien  

(grondbehandeling)  

Eenjarige 

grasachtige en  

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden  

0,85 L/ha  1 per 

teeltcyclus  

-  - 

Koolraap   

(onbedekte teelt)  

Voor zaaien  

(grondbehandeling)  

Eenjarige 

grasachtige en  

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden  

0,85 L/ha  1 per 

teeltcyclus  

-  - 

Aromatische kruidgewassen  

(onbedekte teelt) 

Na zaaien  

(grondbehandeling)  

Eenjarige 

grasachtige en 

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden 

1,22 - 1,84  

L/ha*  

1 per 

teeltcyclus  

-  - 

Bloembollen en bloemknollen 

m.u.v. tulp en lelie (onbedekte 

teelt) 

Grondbehandeling Eenjarige 

grasachtige en 

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden 

2,7 L/ha 1 per 12 

maanden 

- - 

Bolbloemen en knolbloemen 

(onbedekte teelt) 

Grondbehandeling Eenjarige 

grasachtige en 

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden 

2,7 L/ha 1 per 12 

maanden 

- - 



Bloemisterijgewassen  

(onbedekte teelt)  

Grondbehandeling  Eenjarige 

grasachtige en  

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden  

2,7 L/ha  1 per 12  

maanden  

-  - 

Boomkwekerijgewassen  

(onbedekte teelt) 

Grondbehandeling  Eenjarige 

grasachtige en 

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden 

2,7 L/ha  1 per 12  

maanden  

-  - 

Vaste plantenteelt 

(onbedekte teelt) 

Grondbehandeling  Eenjarige 

grasachtige en 

eenjarige 

breedbladige 

onkruiden 

2,7 L/ha  1 per 12  

maanden  

-  - 

*afhankelijk van de weersomstandigheden: 1,22 L/ha bij koud weer, anders 1,84 L/ha.  

  

  

Toepassingsvoorwaarden  

Schudden voor gebruik.  

In de onbedekte teelt van koolgewassen, boon met peul, knol- en koolraap, raapstelen, radijsachtigen, veldsla, rucola, baby leaves en aromatische 

kruidgewassen  (grondbehandeling) het middel toepassen in 150-600 liter water per ha. In de onbedekte teelt van koolzaad (grondbehandeling) het middel 

toepassen in 150-400 liter water per ha.  

In de onbedekte teelt van steenvruchten, aardbei, bessen, druif en braam- en framboos-achtigen (grondbehandeling) het middel toepassen in 150-800 liter 

water per ha.  

In de onbedekte teelt van bloembollen- en bloemknollen (m.u.v. tulp en lelie), bolbloemen en knolbloemen, bloemisterijgewassen en 

boomkwekerijgewassen en vaste planten het middel toepassen in  300-800 liter water per ha.  

 In verband met residuen in volg- of vervanggewassen mogen in de eerstvolgende 180 dagen na toepassing van het middel  geen voeder-/voedselgewassen 

anders dan de toegelaten gewassen worden geteeld. Voorafgaand aan het zaaien/planten van een vervanggewas mag het middel niet nogmaals toegepast 

worden.  



  

Om zoogdieren te beschermen mag dit product, in de teelt van bessen, braam-en framboos-achtigen, alleen worden toegepast, indien er geen permanente 

grasstroken aanwezig zijn tussen de teeltrijen.  

  

In verband met de lange nawerking van het middel in de bodem moet rekening worden gehouden met kans op schade aan volg- of vervanggewassen. Als de 

teelt mislukt kunnen koolsoorten of koolzaad als vervanggewas veilig geteeld worden.  

  

Resistentiemanagement   

Dit middel bevat de werkzame stoffen napropamide. Napropamide behoort tot de acetamiden. De HRAC code is K3. 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.   

 


