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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 2.0, Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsgebied

Werkzaamheid
getoetst op

Dosering*
middel per
toepassing

Maximaal aantal Maximaal
toepassingen per aantal kg
teeltcyclus
middel per ha
per teeltcyclus

Minimum
interval tussen
toepassingen in
dagen

Bieten

breedbladige
30 g/ha**
4
0,12 kg/ha
7
onkruiden
*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere
toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet
beoordeeld.
**In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen.

Het gebruik in de teelt van witlof, cichorei en rode biet is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009.
Er zijn voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt
daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Het risico
voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid
van de gebruiker.
Toepassingsgebied

Werkzaamheid
aannemelijk
tegen

Dosering*
middel per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per
teeltcyclus

Maximaal
aantal kg
middel per
ha per
teeltcyclus

Minimum
interval
tussen
toepassingen
in dagen

Witlof
breedbladige
10-30
4
0,06 kg/ha 7
(pennenteelt en zaadteelt) onkruiden
g/ha**
Cichorei
breedbladige
30 g/ha** 4
0,12 kg/ha 7
onkruiden
Rode biet
breedbladige
104
0,06 kg/ha 7
onkruiden
30 g/ha**
*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere
toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet
beoordeeld.
**In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen.

Overige toepassingsvoorwaarden
Het middel toepassen in 150-400 liter water per ha.
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in
perceelstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot
gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan
wanneer in perceelstroken 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 50% drift reducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.
Na toepassing in bieten kunnen onder stresscondities enkele dagen na toepassing gele vlekjes op het
blad verschijnen welke echter weer snel verdwijnen
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof triflusulfuron-methyl. Triflusulfuron-methyl behoort tot de
sulfonylureumverbindingen. De HRAC code is B. 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.

