HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 11 december 2012 tot wijziging van de toelating van het middel TRAMAT 500, toelatingnummer 12521 N

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

Te bestrijden
organisme

Dosering (middel)
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus of per 12
maanden

Maximaal aantal liter
middel per ha per
teeltcyclus of per 12
maanden

Minimum interval tussen
toepassingen in dagen

Bieten

Eenjarige onkruiden

0,3 l/ha 1
1 l/ha 2
3 – 3,5 l/ha 3

2 per teeltcyclus
1 per teeltcyclus
1 per 12 maanden

1,6 l/ha per teeltcyclus

10
-

Engels raaigras en Eenjarige onkruiden
3,5 l/ha per 12 maanden
Italiaans raaigras
1
in combinatie met 2 L/ha van een middel op basis van fenmedifam (ong.160 g fenmedifam/L). Het middel dient te worden toegepast met 200250 liter water/ha
2
in combinatie met 5 L/ha van een middel op basis van fenmedifam (ong.160 g fenmedifam/L). Het middel dient te worden toegepast met 250300 liter water/ha
3
Het middel dient te worden toegepast met 200-300 liter water/ha
Het gebruik in de graszaadteelt en in de graszodenteelt is toegestaan op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is
aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Voor deze uitbreiding is 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.

N

Toepassingsgebied

Type
toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per 12
maanden

Maximaal aantal liter
middel per ha per 12
maanden

Graszaadteelt

Voor opkomst

Eenjarige onkruiden

0.5 – 2 l/ha1 2

1

3,5 l/ha

Graszaadteelt (m.u.v.
Engels en Italiaans
raaigras, zie tabel
boven)
Graszodenteelt

Na opkomst

Eenjarige onkruiden

2 – 3,5 l/ha1 2

1

Voor opkomst Eenjarige onkruiden
0,5 - 1 l/ha1 2
Na opkomst
Eenjarige onkruiden
2 l/ha 2
1
Dosering is afhankelijk van de te bestrijden onkruiden.
Bij bekend gevoelige grassoorten dienen lagere doseringen te worden gebruikt.
2
Het middel dient te worden toegepast met 200-300 liter water/ha

1
1

2 l/ha

Toepassingsvoorwaarden
Gras en hooi van met TRAMAT 500 behandelde graszaadpercelen mag niet worden vervoederd.
Volggewassen
In een normale vruchtopvolging zijn er geen beperkingen ten aanzien van volggewassen. Wel dient altijd een kerende grondbewerking te worden
uitgevoerd alvorens volggewassen kunnen worden verbouwd.
Vervanggewassen
Bij mislukken van een teelt waarin TRAMAT 500 werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen worden gezaaid of geplant:
suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, witlof, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien. In deze
vervanggewassen dan geen middelen op basis van ethofumesaat toepassen.

N

