Actueel WG van het middel Laudis, 13287 N

W.2

2 februari 2018
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

Maïs

eenjarige
2,25 L/ha
1
2,25 L/ha
onkruiden
1,125 L/ha
2
7
* 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.

Het gebruik in de teelt van vlas en suikermaïs is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en
fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit
middel in dit toepassingsgebied komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Toepassingsgebied Werkzaamheid Dosering*
Maximaal
Maximaal
Minimum
aannemelijk
middel per
aantal
aantal liter
interval tussen
tegen
toepassing
toepassingen middel per ha toepassingen
per
per
in dagen
teeltcyclus
teeltcyclus
Vlas (vezelvlas en
lijnzaad voor
zaadproductie)
Suikermaïs

eenjarige
onkruiden

1,125 L/ha

1

1,125 L/ha

-

eenjarige
onkruiden

2,25 L/ha
1,125 L/ha

1
2

2,25 L/ha

7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Overige toepassingsvoorwaarden
In de teelt van maïs, suikermaïs en vlas het middel toepassen in 100-400 liter water per ha.
Na gebruik in de teelt van vlas, het lijnzaad en producten hiervan (olie, schroot) niet voor menselijke of dierlijke consumptie gebruiken.
Volggewassen
Er zijn geen beperkingen ten aanzien van volggewassen in een normale vruchtopvolging.
Vervanggewassen
Bij het mislukken van de teelt kunnen raaigrassen en maïs worden gezaaid zonder kerende grondbewerking. Erwten, bonen en crucifere groenbemesters
kunnen 14 dagen na toepassing van Laudis worden gezaaid na een kerende grondbewerking.

