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A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel 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

Bieten

na opkomst

eenjarige
onkruiden

1,5 l/ha1
2,5 l/ha2
0,5 - 1 l/ha3
7,5 - 10 l/ha

2
1
8
1

Graszaadteelt van
over het gewas
eenjarige
Engels- en Italiaans
onkruiden
raaigras
1
In combinatie met 3,5 l/ha fenmedifam (160 g/l).
2
In combinatie met 5 l/ha fenmedifam (160 g/l).
3
In LDS-systeem met toegelaten middelen.

Maximaal aantal
liter middel per ha
per teeltcyclus of
per 12 maanden
4 l/ha per
teeltcyclus
10 l/ha per 12
maanden

Minimum interval
tussen
toepassingen in
dagen
10
7
-

Het gebruik in de graszaadteelt (met uitzondering van Engels en Italiaans raaigras) en de graszodenteelt is op basis van een “vereenvoudigde
uitbreiding”. Er is voor deze uitbreiding 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.
Het gebruik in de teelt van cichorei 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.
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Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden
organisme

Dosering (middel)
per toepassing

Graszaadteelt met uitzondering
van Engels en Italiaans raaigras
Graszodenteelt

over het gewas

10 l/ha
2,5 - 10 l/ha

1 per 12 maanden

Cichorei

na opkomst

eenjarige
onkruiden
eenjarige
onkruiden
eenjarige
onkruiden

Maximaal aantal
toepassigen per
teeltcyclus of per 12
maanden
1 per teeltcyclus

0,25-0,5 l/ha1

4 per teeltcyclus

1

over het gewas

Maximaal aantal
liter middel per ha
per teeltcyclus of
per 12 maanden
10 l/ha per
teeltcyclus
10 l/ha per 12
maanden
1 l/ha per
teeltcyclus

Minimum interval
tussen toepassingen
in dagen
7

In LDS-systeem met toegelaten middelen.

Dit middel dient te worden toegepast in 200-300 liter water per ha.
Toepassingsvoorwaarden
Na gebruik in de graszaadteelt, het gras/hooi niet vervoederen.
De totale dosering in één seizoen mag niet hoger zijn dan 2 kg ethofumesaat (als werkzame stof) per hectare.
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in de graszaadteelt en graszodenteelt uitsluitend toegestaan indien
gebruikt wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.
Voor bieten geldt dat tijdelijk enige gewasbeschadiging op kan treden, vooral bij kleine bietenplantjes.
Om schade te voorkomen als gevolg van eventuele residuen van ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten eerst kerend worden
geploegd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas waarin dit middel werd toegepast
kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen,
erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien.
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