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Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel of doodspuitmiddel voor het professionele gebruik in de volgende
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden:
ToepassingsType
Gebied
toepassing

Aardappelen

voor opkomst

Bieten

doodspuiten
voor opkomst

Cichorei

Aardbei (onbedekt)

Bladgroenten
(onbedekt)
Peulgroenten
(onbedekt)
Vruchtgroenten
(onbedekt)

voor opkomst
of voor
uitplanten
Na opkomst,
tussen de rijen
voor opkomst
of voor
uitplanten
voor opkomst
voor opkomst
of voor
uitplanten

Werkzaamheid getoetst
op

Dosering*
middel
per
toepassing

Maximale
dosering
middel
per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus of per
12 maanden

Veiligheidstermijn
in dagen

Eenjarige breedbladige
onkruiden
aardappelloof
Eenjarige breedbladige
onkruiden
Eenjarige breedbladige
onkruiden

1,5-2 l/ha

2 l/ha

1 per teeltcyclus

-

4 l/ha
1,5-2 l/ha

4 l/ha
2 l/ha

1 per teeltcyclus
1 per teeltcyclus

-

1,5 l/ha**

1,5 l/ha

1 per teeltcyclus

-

Eenjarige breedbladige
onkruiden

1,5 l/ha**

1,5 l/ha

1 per teeltcyclus

-

Eenjarige breedbladige
onkruiden

1,5-2 l/ha

2 l/ha

1 per 12 maanden

-

Eenjarige breedbladige
onkruiden
Eenjarige breedbladige
onkruiden

1,5-2 l/ha

2 l/ha

1 per teeltcyclus

-

1,5-2 l/ha

2 l/ha

1 per teeltcyclus

-

ToepassingsGebied

Type
toepassing

Werkzaamheid getoetst
op

Dosering*
middel
per
toepassing

Maximale
dosering
middel
per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus of per
12 maanden

Veiligheidstermijn
in dagen

Koolgewassen
(onbedekt)

voor opkomst
of voor
uitplanten
voor opkomst

Eenjarige breedbladige
onkruiden

1,5-2 l/ha

2 l/ha

1 per 12 maanden

-

Eenjarige breedbladige
onkruiden

1,5-2 l/ha

2 l/ha

1 per 12 maanden

-

Wortel- en
knolgewassen
(onbedekt)
Ui-achtigen

voor opkomst
Eenjarige breedbladige
1,5 l/ha
1,5 l/ha
1 per 12 maanden
of voor
onkruiden
uitplanten
Stengelgroenten
voor opkomst
Eenjarige breedbladige
1,5-2 l/ha 2 l/ha
1 per 12 maanden
(onbedekt)
of voor
onkruiden
uitplanten
Sierteeltgewassen
voor opkomst
Eenjarige breedbladige
1,5 l/ha** 1,5 l/ha
1 per 12 maanden
(onbedekt)
of voor
onkruiden
uitplanten
Bloembol- en
voor opkomst
Eenjarige breedbladige
1,5-2 l/ha 2 l/ha
1 per 12 maanden
bloemknolgewassen of voor
onkruiden
(onbedekt)
uitplanten
* 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.
**Dragoon dient altijd in combinatie met een uitvloeier op basis van alcoholethoxylaat te worden toegepast in de teelt van chicorei, aardbei en
sierteeltgewassen.
Overige toepassingsvoorwaarden
In ui-achtigen Dragoon toepassen in 500 liter water per ha. In de overige toepassingen Dragoon toepassen in 200-500 liter water per ha.
Dit product mag uitsluitend machinaal toegepast worden omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij handmatige toepassing.
Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen / insecten en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing

uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen met een kantdop en een teeltvrije zone
van 1.5 m (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelgrens).
Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei
staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet
wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn.
In de teelt van cichorei, aardbei, ui-achtigen en sierteeltgewassen kan de werking onvoldoende zijn.

