
Onkruidbestrijdingsmiddel voor gebruik na-opkomst ter bestrijding van tweezaadlobbige onkruiden in winter- en zomertarwe en in winter- en zomergerst
150 g 

® ™ trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de 
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen
PRODUCT BESTEMD VOOR BEROEPSGEBRUIK 
VORSTVRIJ BEWAREN

Voor advies bij medische 
noodgevallen, brand, lozingen 
of chemische risico‘s: 
+44 (0) 1235 239 670
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Flame bevat 500 g/kg (50.0% w/w) Tribenuron-methyl 
(SG: Wateroplosbaar granulaat)
H317
H319

Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met 
langdurige gevolgen.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel 
vermijden.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351
+P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
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. 

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

Toelatingsnummer: 15462 N



Productie datum & lotnummer: zie op de bus
EERSTE HULP:
Indien symptomen zich voordoen na blootstelling aan dit middel, raadpleeg 
onmiddellijk een arts en laat het etiket zien of dit veiligheidsinformatieblad. De 
blootgestelde persoon in de frisse lucht brengen en rustig houden. Geen eten of 
roken toelaten. Verontreinigde kleding en schoeisel uittrekken.
Na inademing:
De blootgestelde persoon in de frisse lucht brengen en half rechtop houden. 
Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Na contact met de huid:
Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water en zeep wassen. Raadpleeg 
een arts als irritatieverschijnselen zich voordoen. Was de kleren voor hergebruik.
Na contact met de ogen:
Spoel onmiddellijk met water. Ogen open houden, spoel tenminste 15 minuten 

lang. Verwijder contactlenzen zo snel mogelijk. Raadpleeg onmiddellijk een 
arts.
Na inslikken:
Bij opname door de mond, GEEN BRAKEN OPWEKKEN: raadpleeg onmiddellijk 
een arts en deze verpakking of etiket tonen. Mogelijke residuen uit de mond 
verwijderen en met veel water spoelen. Geef het slachtoffer 1 of 2 glazen water 
te drinken. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon.
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het 
professionele gebruik door middel van een na opkomst toepassing in de 
volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 
2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op

Dosering* 
middel per 
toepassing

Maximaal aantal 
toepassingen per
teeltcyclus

Wintertarwe Eenjarige breedbladige 
onkruiden

30 g/ha 1

Wintergerst Eenjarige breedbladige 
onkruiden

30 g/ha 1

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op

Dosering* 
middel per 
toepassing

Maximaal aantal 
toepassingen per
teeltcyclus

Zomertarwe Eenjarige breedbladige 
onkruiden

30 g/ha 1

Zomergerst Eenjarige breedbladige 
onkruiden

30 g/ha 1

* Verlaging van de dosis is toegestaan, hierbij dient rekening gehouden te 
worden met resistentiemanagement. Van het maximaal aantal toepassingen en 
de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid 
is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde 
doseringen.
Overige toepassingsvoorwaarden
In de teelt van wintertarwe, wintergerst, zomertarwe en zomergerst het middel 
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toepassen in 200-400 liter water per ha.
Niet gebruiken op zaadteelten.
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in 
grondwaterbeschermingsgebieden.
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing 
van het middel in de teelt van tarwe en gerst uitsluitend toegestaan wanneer 
gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen met 
een kantdop in combinatie met luchtondersteuning met inachtneming van een 
teeltvrije zone van 1,50 m (gemeten vanaf het midden van de laatste rij of de 
laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens).
Volggewassen
Uitsluitend granen, bonen en koolzaad kunnen gezaaid worden in hetzelfde 
kalenderjaar van de oogst van granen behandeld met het middel.

Vervanggewassen
Bij mislukking van een gewas kunnen alleen granen binnen 3 maanden na 
behandeling met het middel worden gezaaid. Na 6 maanden, kunnen ook bonen 
en koolzaad gezaaid worden.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof tribenuron-methyl dat tot de chemische 
groep van sulfonylureum verbindingen behoort (HRAC code B). In Nederland 
zijn onkruiden aangetroffen die resistent zijn tegen werkzame stoffen met 
HRAC code B. Omdat er binnen deze groep kruisresistentie bestaat, dit middel 
afwisselen met middelen met een ander werkingsmechanisme. In het kader 
van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de 
voorlichtingsboodschappen op te volgen.
AANBEVELINGEN
Flame is een contactherbicide die werkzaam is door absorptie door de wortels. 
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Flame is bedoeld om alleen of in mengsels en sequenties te worden gebruikt ter 
bestrijding van tweezaadlobbige onkruiden in winter- en zomergranen. Flame 
kan, in de lente, na-opkomst, toegepast worden van het stadium 3 ontvouwde 
bladeren (BBCH 13) tot het stadium laatste blad – ligula zichtbaar (BBCH 39) in 
wintergranen en in zomergranen. De best resultaten worden verkregen door het 
product kort na de opkomst van het onkruid toe te passen, op kleine onkruiden die 
nog actief aan het groeien zijn.
Mengsels
Flame kan in mengsel met de volgende herbiciden gebruikt worden om de bestrijding 
van bepaalde onkruiden te versterken: erkende gewasbeschermingsmiddel op basis 
van florasulam. Bij gebruik in mengsels, respecteer de aanbevelingen aangegeven op 
het etiket van het geassocieerd product.
Doeltreffendheid
Flame (toepassing na opkomst met een dosis van 30 g/ha) wordt gebruikt ter 
bestrijding van de hier onder vermelde onkruiden:

Zeer gevoelige Gevoelige Matig gevoelige
Vogelmuur 
(stellaria media)

Gewone klaproos 
(papaver rhoeas)

Dovenetel paarse 
(lamium purpureum)

Kamille valse 
(anthemis arvensis)

Korenbloem 
(centaurea cyanus)

Sofiekruid 
(descurainia sophia)

Hondspeterselie 
(aethusa cynapium)

Kamille reukloze 
(matricaria inodora)

Herderstasje 
(capsella bursa pastoris)

Zandraket 
(arabidopsis thaliana)

Akkervergeet-mij-nietje 
(myosotis arvensis)

Herik 
(sinapis arvensis)

Koolzaad 
(brassica napus napus)

Avondkoekoeksbloem 
(melandrium album)

Hoenderbeet (lamium 
amplexicaule)

Kluwenhoornbloem 
(cerastium glomeratum)

Boerenkers witte krodde 
(thlaspi arvense)

Boterbloem behaarde 
(ranunculus sardous)

Klein kruiskruid 
(senecio vulgaris)

Ereprijs
(Veronica sp.)

Akkerviooltje 
(viola arvensis)
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Opslag
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en ook die voor dieren.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Uitsluitend in oorspronkelijke en gesloten verpakking bewaren.
Bewaren in een veilige plaats, bestemd voor pesticiden.
Tegen vocht en vorst beschermen.
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 

6



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.
Flame is een gedeponeerd handelsmerk van Albaugh UK Ltd.
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