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Voor-opkomst langwerkend herbicide tegen eenjarige breedbladige onkruiden in
winterkoolzaad, consumptieaardappel en zetmeelaardappel
Toelatingsnummer: 13821 N
Clomate bevat 360 g/l (30.3% w/w) Clomazone (CS: Capsule suspensie)
EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het
milieu te voorkomen
PRODUCT BESTEMD VOOR BEROEPSGEBRUIK
Tegen vorst en warmte beschermen
GOED SCHUDDEN VOOR/TIJDENS GEBRUIK
Voor advies bij medische noodgevallen, brand, lozingen of chemische risico’s:
+44 (0) 1235 239 670
Productie datum & lotnummer: zie op de bus

Toelatingshouder:
Albaugh UK Ltd
Northumberland Avenue 1, Trafalgar Square
London, W2CN 5 BW, UNITED KINGDOM
Tel : +44 (0) 20 3551 2580 Fax: +44 (0) 20 7872 5611
®™ trademark or trade name of Albaugh, LLC. or an affiliated company
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Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel
door middel van een vóór opkomst behandeling in de volgende toepassingsgebieden
(volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde
toepassingsvoorwaarden
Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering
Maximaal aantal
(middel) per behandelingen
toepassing per teeltcyclus

Consumptieaardappel Eenjarige breedbladige onkruiden

0,25 l/ha

1

Zetmeelaardappel

Eenjarige breedbladige onkruiden

0,25 l/ha

1

Winterkoolzaad

Eenjarige breedbladige onkruiden

0,33 l/ha

1

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing uitsluitend
toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 50% driftreducerende spuitdoppen.
Toepassingsvoorwaarden
Volggewas:
Na de oogst van een gewas waarin Clomate is toegepast, dient de grond tot een diepte van
tenminste 15 cm geploegd of gecultiveerd te worden. Alleen de volgende gewassen kunnen
direct na de oogst van een gewas waarin Clomate is toegepast, worden gezaaid / geplant:
granen, koolzaad, veldboon, aardappelen, droog te oogsten erwten, erwt zonder peul, maïs,
lijnzaad, suikerbiet en knolraap.
Vervanggewas:
Na het mislukken van de teelt waarbij Clomate in het najaar is toegepast, komen alleen de
onderstaande gewassen als vervanggewas in aanmerking:
− Zaaien/planten vervanggewas in de herfst en winter: wintergraan en winter veldboon. De
termijn tussen de toepassing van Clomate en het zaaien dient tenminste 6 weken te zijn.
− Zaaien/planten vervanggewas in het voorjaar: droog te oogsten erwten, erwt zonder peul,
veldboon en aardappelen (termijn tussen de toepassing van Clomate en het zaaien/
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planten dient tenminste 6 weken te zijn) en zomergraan, maïs, uien, wortelen, lijnzaad
en knolraap (termijn tussen de toepassing van Clomate en het zaaien/planten dient
tenminste 7 maanden te zijn).
Na het mislukken van de teelt waarbij Clomate in het voorjaar is toegepast, komen alleen de
onderstaande gewassen als vervanggewas in aanmerking:
− Zaaien/planten vervanggewas in het voorjaar: droog te oogsten erwten, erwt zonder peul,
veldboon, aardappelen, wortelen, suikerbiet, uien, lijnzaad en knolraap (termijn tussen de
toepassing van Clomate en het zaaien/planten dient tenminste 6 weken te zijn) en maïs
en stamslaboon/stokslaboon(termijn tussen de toepassing van Clomate en het zaaien/
planten dient tenminste 9 maanden te zijn).
− Zaaien/planten vervanggewas in de winter: er gelden geen restricties.
Clomate kan in vrijwel alle teelten gewasreacties in de vorm van bladverkleuring (chlorose)
en enige groeiremming veroorzaken, zeker als er veel neerslag valt in de periode kort na
toepassing. Deze gewasreacties zijn doorgaans van tijdelijke aard zonder negatieve effecten
op de uiteindelijke opbrengsten.
Door drift kan het middel schadelijke effecten veroorzaken aan naburige gewassen
waaronder sierteeltgewassen, fruitbomen en andere houtige beplantingen.
Dit middel bevat de werkzame stof clomazone. Clomazone behoort tot de isoxazolidinone
verbindingen. De Hrac code is F3. 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.
Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.
Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een
KCAdepot. Informeer bij uw gemeente.
AANBEVELINGEN
CLOMATE werkt als een voor-opkomst langwerkend herbicide tegen tweezaadlobbige
onkruiden en overblijvende grassen in winterkoolzaad en aardappelen. Gewas planten
opkomst op het moment van de toepassing kunnen ernstig beschadigd worden. CLOMATE
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werkt door het remmen van de synthese van fotosynthetische pigmenten, wat leidt tot bleken
symptomen op gevoelige onkruid. Onkruiden ontstaan maar gebrek aan pigment en sterven
kort daarna.
WAARSCHUWINGEN
Geen overlapping van spuitbannen. Niet gebruiken op zandgrond of zeer lichtgrond. Niet
gebruiken op gronden met meer dan 10% organische stof. Zorg ervoor dat de zaden valt
onder ten minste 2 cm grond vóór de toepassing. Onder bepaalde omstandigheden (veel
neerslag in de periode kort na de toepassing, overlapping van spuitbanen) kan er sprake
zijn van extreme chlorose maar deze effecten snel slijten en hebben geen invloed op de
rendementen.
Voorbereiding van de spuit
Mengsels moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige wetgeving en
aanbevelingen van goede praktijken te gidsen. Vul de veldspuit met schoon water en
beginnen met agitatie. Schud de container en voeg de gewenste hoeveelheid CLOMATE
in de spuit met de vulling apparaat of door directe aanvulling op de spuittank. Was de
container. Gebruik bij voorkeur een geïntegreerde spoelen onder druk of handmatig spoelen
drie keer. Voeg het spoelwater toe aan spuit op het moment van voltooiing.
EERSTE HULP:
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Symptomatische behandeling.
Na inademing:
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Na contact met de huid:
Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts
raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
Na contact met de ogen:
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Na inslikken:
De mond spoelen. Een arts raadplegen
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BELANGRIJK
Voldoe aan de op de verpakking vermelde doseringen, gebruiksomstandigheden en
voorzorgsmaatregelen. Deze zijn bepaald in verband met productkenmerken en de
bestemming waarvoor het product aangewezen is. Op deze basis voert u de teelt en
de behandelingen uit volgens de code van de goede landbouwpraktijk waarbij het uw
verantwoordelijkheid is rekening te houden met de bijzondere factoren met betrekking tot
uw bedrijf, zoals de aard van de bodem, de weersomstandigheden, de teeltmethoden, de
plantenrassen, de resistentie van de soorten.
De fabrikant garandeert de kwaliteit van zijn producten indien ze worden verkocht in hun
oorspronkelijke verpakking, en waarborgt ook dat ze conform de toelating tot verkoop
zijn. Gezien de verschillen in de bestaande wetgevingen wordt aangeraden om, indien de
voedingsmiddelen uit teelten waarop dit product werd gebruikt voor export zijn bestemd, de
reglementering in het importerende land na te gaan.
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING, VERKOOP EN GEBRUIK
Meerdere factoren kunnen de werking van dit product beïnvloeden, zoals klimaat,
bodemomstandigheden, gekweekt ras, behandelingsschema, waterhoeveelheid, aantal
toepassingen, spuittechnieken, gewasrotatie, het specifiek karakter van de regio en het
optreden of de ontwikkeling van stammen die resistent zijn tegen de werkzame stof. In
bepaalde omstandigheden kan de werking wijzigen of kan er schade worden aangericht
aan de gekweekte planten. De fabrikant of de leverancier kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld in dergelijke omstandigheden. Alle door ons geleverde producten zijn
van hoogwaardige kwaliteit en wij zijn van oordeel dat ze ten volle geschikt zijn voor
de bestemming waarvoor wij ze uitdrukkelijk hebben aangewezen. Wij kunnen echter
geen controle uitoefenen op de handelingen van mengen, gebruik en toepassing die de
prestaties van onze producten kunnen beïnvloeden, alle voorwaarden en garanties, wettelijk
of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit of de bekwaamheid tot gebruik van onze
producten worden uitgesloten, en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke
schade of letsel dan ook, die zouden voortvloeien uit hun opslag, hantering, toepassing
of gebruik. Deze voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd door ons personeel of onze
agenten, en evenmin door de verdelers van onze producten, zelfs niet indien zij toezicht
houden op of technische begeleiding bieden bij het gebruik van deze producten.
Clomate is een gedeponeerd handelsmerk van Albaugh Europe Sarl
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