Herbicide ter bestrijding van éénjarige
onkruiden in de teelt van aardappelen
Suspensie concentraat (SC) op basis van 500 g/l metobromuron
Toelatingsnummer: 14698 N

PROMAN®

Waarschuwing

Toelatingsnummer: 14698 N
Werkzame stof: metobromuron
Gehalte: 500 g/l
Formulering: suspensie concentraat (SC)

Chargenummer/
Formuleringsdatum:
zie verpakking
Vorstvrij bewaren

Gevarenaanduidingen:
H351
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of
herhaalde blootstelling.
H410
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen
Voorzorgsmaatregelen:
P260
Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.
P273
Voorkom lozing in het milieu.
P280
Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming
dragen.
P391
Gelekte / gemorste stof opruimen.
P501
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende informatie:
EUH208
Bevat metabromuron en 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Inhoud:

5L
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Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een voor-opkomst
behandeling 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

Aardappelen

Eenjarige breedbladige
onkruiden, Straatgras1,
Hanenpoot2

3-4 l/ha

1

1 Straatgras (Poa annua)
2 Hanenpoot (Echinochloa crus-galli)

Toepassingsvoorwaarden
In verband met residuen in volggewassen mogen direct na het mislukken van de teelt alleen wortelgewassen en bladgewassen
geteeld worden. In de eerstvolgende 6 maanden na toepassen, mogen geen granen worden geteeld. Een jaar na toepassen
mogen alle gewassen worden geteeld.
Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen en terrestrische planten te beschermen, is toepassing van het middel
in de teelt van aardappels uitsluitend toegestaan wanneer gebruik gemaakt wordt van 50% driftreducerende spuitdoppen
in combinatie met een kantdop.
Mocht de behandelde teelt in het voorjaar mislukken, dan wordt een kerende grondbewerking d.m.v. ploegen aangeraden.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof metobromuron. Metobromuron behoort tot de Ureum verbindingen. De Hrac code is C2.
Bij dit product bestaat de kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die
gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen
Proman is een bodemherbicide met een brede werking op zowel grassen als breedbladige onkruiden. Voor een aantal
onkruiden waaronder kleefkruid, zwarte nachtschade en bingelkruid kan het nodig zijn om Proman te combineren met een
ander toegelaten product. Proman kan veilig tot opkomst worden toegepast in alle aardappelrassen. Spuiten op een vaste,
fijnkluiterige, goed aaneengesloten, vochtige rug bevordert de werking.
Na inzet van Proman kunnen o.a. granen, graszaad en groenbemesters veilig worden geteeld. In verband met mogelijke
residuen in het eindproduct moet er voor granen een periode van 6 maanden liggen tussen toepassing en de oogst.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
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Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld
zoals wettelijk is voorgeschreven.

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg vervaardigd en onderzocht. Daar echter de bewaring, het transport
en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid van de hand voor de bereikte
resultaten en/of voor elke schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit de bewaring, het transport of de
toepassing ervan.
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