HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
Actueel WGGA van het middel Dual Gold 960 EC, 12096 N
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Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst
toepassingsgebieden versie 2.0 juni 2011 onder de vermelde toepassingsvoorwaarden)
Toepassingsgebied

Type
toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel)
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen
per teeltcyclus

Maximaal aantal
liter middel per
ha per teeltcyclus

Veiligh
termijn
dagen

1,5 l/ha

Minimum interval
tussen
toepassingen in
dagen
7

Bieten

Na-opkomst

0,25 – 1 l/ha1

4

Maïs

Voor-opkomst

1,6 l/ha

Witlof (pennenteelt)
Cichorei
Boon met peul
(onbedekte teelt)
Uien

Na-opkomst
Na-opkomst
Na-opkomst
Vooropkomst3
Na-opkomst

Eenjarige breedbladige
onkruiden
Eenjarige grasachtige
onkruiden
Eenjarige onkruiden
Eenjarige onkruiden
Eenjarige onkruiden
Eenjarige onkruiden

1

1,6 l/ha

-

-

0,9 l/ha2
0,1 – 0,3 l/ha1
0,1 – 0,3 l/ha1
1 l/ha

1
6
6
1

1,3 l/ha
1,3 l/ha
1 l/ha

5
5
-

-

Eenjarige onkruiden

0,25 - 0,75 l/ha1
0,25 - 0,5 l/ha1
0,25 - 0,75 l/ha1
0,25 - 0,5 l/ha1
1,5 l/ha
0,25-0,75 l/ha1

4
4
4
4
1
3

1,5 l/ha

7
5
7
5
5

-

Sjalotten

Na-opkomst

Eenjarige onkruiden

Lelie
(onbedekte teelt,
vermeerderingsteelt)
Tulp
(onbedekte teelt,
vermeerderingsteelt)

Rond opkomst

Eenjarige onkruiden

Rond opkomst

Eenjarige onkruiden

1,5 l/ha
0,25-0,75 l/ha1

1
3

1,5 l/ha

5

-

1,5 l/ha
1,5 l/ha

-

1

in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen
in combinatie met toegelaten middel
3
in verband met kans op fytotoxiciteit toepassen binnen 2 dagen na zaaien
2

Het gebruik in de teelt van teunisbloem, de onbedekte teelt van aardbei, knoflook, aromatische wortelgewassen, gladiool (onbedekte teelt),
liatris (onbedekte teelt), 2-jarige rozen (onbedekte teelt), 2-jarige vruchtbomen (onbedekte teelt), Fagus (onbedekte teelt), vaste plantenteelt
(onbedekte teelt), veredeling en zaadteelt (bedekte teelt), onbedekte teelt van: Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en
zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersge-wassen, voedergewassen en witlof,
cichorei, boekweit, hop, meekrap en olifantsgras, is op basis van een “derdenuitbreiding” en is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009.
Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. 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.

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden
organisme

Dosering
(middel) per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassinge
n per
teeltcyclus

Teunisbloem

Voor- en na-opkomst
Na-opkomst
na uitplanten

Eenjarige onkruiden
Eenjarige onkruiden

0,75 l/ha
0,5 l/ha
0,7 l/ha

2
3
2

Voor en na-opkomst
Na-opkomst
Na-opkomst

Eenjarige onkruiden
Eenjarige onkruiden
Eenjarige onkruiden

0,75 l/ha
0,5 l/ha1
0,1 – 0,3 l/ha2

2
3
6

1,5 l/ha

Rond opkomst

Eenjarige onkruiden
Eenjarige onkruiden

1
3
3

1,5 l/ha

Na-opkomst

1,5 l/ha
0,25-0,75 l/ha1
0,5 l/ha

Aardbei (onbedekte
teelt)
Knoflook
Aromatische
wortelgewassen
Gladiool
(onbedekte teelt)
Liatris (onbedekte
teelt)

Maximaal
aantal
liter
middel
per ha
per
teeltcyclu
s
1,5 l/ha
1,4 l/ha

1,3 l/ha

1,5 l/ha

Minimum
interval
tussen
toepassinge
n in dagen

Veiligheids
-termijn in
dagen

7
5
7

28

7
5
5

-

5
5

-

-

2-jarige rozen
Bodemtoepassing4
Eenjarige onkruiden 0,75 – 1,5 l/ha 2
(onbedekte teelt)
2-jarige vruchtbomen Bodemtoepassing4
Eenjarige onkruiden 0,75 – 1,5 l/ha 2
(onbedekte teelt)
Fagus (onbedekte
Bodemtoepassing4
Eenjarige onkruiden 0,75 – 1,5 l/ha 2
teelt)
Vaste plantenteelt
Voor opkomst
Eenjarige onkruiden 0,75 – 1,5 l/ha
2
(onbedekte teelt)
Veredeling en
Voor- en na-opkomst Eenjarige onkruiden 0,75 l/ha
2
zaadteelt (bedekte
Na-opkomst
0,5 l/ha
3
teelt)
Onbedekte teelt van: Voor- en na-opkomst Eenjarige onkruiden 0,75 l/ha
2
Veredeling en
Na-opkomst
0,5 l/ha
3
bloemenzaadteelt,
groentenzaadteelt en
zaadteelt van
kruiden, bieten,
peulvruchten,
oliehoudende zaden,
vezelgewassen,
groenbemestersgewassen,
voedergewassen en
witlof, cichorei,
boekweit, hop,
meekrap en
olifantsgras
1
In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen
4
Bodemgerichte bespuiting onder de beplanting, waarbij het blad en/of de stam niet geraakt worden

1,5 l/ha

10

1,5 l/ha

10

1,5 l/ha

10

1,5 l/ha

10

1,5 l/ha

7
5

-

1,5 l/ha

7
5

-

Toepassingsvoorwaarden
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die grenzen aan
oppervlaktewater in de eerste 14m vanaf de insteek van de sloot gebruikt wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit
middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan in perceelsstroken die niet grenzen aan
oppervlaktewater in de eerste 14m van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt
gemaakt van minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen.
In de teelt van droog te oogsten bonen, boon met peul, uien en sjalotten valt niet uit sluiten dat er enige groeivertraging en/of fytotoxiciteit
optreedt.
In bloemenzaadteelt en Liatris kan Dual Gold 960 EC worden toegepast vanaf het uitplantstadium van het gewas. Bij de zaadteelt van violen en
enkele grofzadige soorten kan Dual Gold 960 EC zowel na zaai als na opkomst worden toegepast. Niet toepassen in Nemophila sp. en Phlox
drummondii.

