
METAFOL SUPER
HERBICIDE

Verdeeld door: 
UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
085-0712300

Toelatingshouder:
UPL Holdings Coöperatief 
U.A. Claudius Prinsenlaan 
144A 4818 CP Breda 
085 071 23 00

5L
METAMITRON 350 G/L, ETHOFUMESAAT 150 G/L (SC)N
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Wettelijk Gebruiksvoorschrift 
Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele  
gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 
2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden: 
Toepas-
sings- 
gebied 

Type 
toepassing 

Werkzaam-
heid getoetst 
op 

Dosering* 
middel per 
toepassing 

Maximaal 
aantal 
toepassin-
gen per 
teeltcyclus 

Maximaal 
aantal liter 
middel per 
ha per 
teeltcyclus

Minimum 
interval 
tussen 
toepassin-
gen in 
dagen

Bieten Voor 
opkomst  

Eenjarige, 
breedbladige 
onkruiden en 
straatgras1

2,0 L/ha 1 6 L/ha 5

Na opkomst
 

2,0 L/ha 3

Na opkomst 1,0** L/ha 6

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar 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. 
** in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen 
1 Straatgras (Poa annua) 

Overige toepassingsvoorwaarden 
Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas. 

Let op: Om schade te voorkomen ten gevolge van eventuele residuen in de grond moet voor 
het zaaien of planten van een volggewas of vervanggewas eerst kerend worden geploegd.  
Bij herinzaai na mislukken van de teelt, kunnen suiker- en voederbieten worden geteeld. 
Andere gewassen kunnen 3 maanden na toepassing van het middel na ploegen tot 15 cm 
worden gezaaid.  

AANBEVELINGEN
Oblix MTM is een bodemherbicide met contactwerking en werkzaam tegen eenjarige 
onkruiden.

Voor opkomst bieten:
Dosering 2 L/ha vanaf zaai tot net voor opkomst bieten tegen kamille en veelknopigen.

Na opkomst bieten:
Dosering 1 L/ha in LDS toepassing met andere toegelaten middelen en olie met een minimaal 
5 dagen interval na opkomst. Bij een dosering van 2 liter/ha in combinatie met andere 
herbiciden raden we een interval van 7- 14 dagen aan.

- Spuit op een droog en gezond bietengewas
- Spuit niet op bieten die verzwakt zijn door insecten, stuifschade of nachtvorst.
- Spuit niet bij scherp, zonnig; in dit geval bij voorkeur ’s avonds spuiten

MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP
Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts 
raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).
Contact met de ogen Bij contact met de ogen, contactlenzen verwijderen en onmiddellijk 
gedurende tenminste 15 minuten spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Indien 
oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
Contact met de huid Onmiddellijk langdurig met veel water afwassen; alle verontreinigde 
kleding en schoenen uittrekken.
Inslikken GEEN braken opwekken. De mond spoelen. Waarschuw een VERGIFTIGINGS-
INFORMATIECENTRUM of een dokter/arts bij blootstelling of onwel worden.
Inademing In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

NOTA
Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij 
geen aansprakelijkheid aanvaarden.

METAFOL SUPER is een bodemherbicide met contactwerking en werkzaam tegen eenjarige 
onkruiden.

1-1.5** L/ha



Wettelijk Gebruiksvoorschrift 
Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele  
gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 
2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden: 
Toepas-
sings- 
gebied 

Type 
toepassing 

Werkzaam-
heid getoetst 
op 

Dosering* 
middel per 
toepassing 

Maximaal 
aantal 
toepassin-
gen per 
teeltcyclus 

Maximaal 
aantal liter 
middel per 
ha per 
teeltcyclus

Minimum 
interval 
tussen 
toepassin-
gen in 
dagen

Bieten Voor 
opkomst  

Eenjarige, 
breedbladige 
onkruiden en 
straatgras1

2,0 L/ha 1 6 L/ha 5

Na opkomst
 

2,0 L/ha 3

Na opkomst 1,0** L/ha 6

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar 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. 
** in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen 
1 Straatgras (Poa annua) 

Overige toepassingsvoorwaarden 
Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas. 

Let op: Om schade te voorkomen ten gevolge van eventuele residuen in de grond moet voor 
het zaaien of planten van een volggewas of vervanggewas eerst kerend worden geploegd.  
Bij herinzaai na mislukken van de teelt, kunnen suiker- en voederbieten worden geteeld. 
Andere gewassen kunnen 3 maanden na toepassing van het middel na ploegen tot 15 cm 
worden gezaaid.  

AANBEVELINGEN
Oblix MTM is een bodemherbicide met contactwerking en werkzaam tegen eenjarige 
onkruiden.

Voor opkomst bieten:
Dosering 2 L/ha vanaf zaai tot net voor opkomst bieten tegen kamille en veelknopigen.

Na opkomst bieten:
Dosering 1 L/ha in LDS toepassing met andere toegelaten middelen en olie met een minimaal 
5 dagen interval na opkomst. Bij een dosering van 2 liter/ha in combinatie met andere 
herbiciden raden we een interval van 7- 14 dagen aan.

- Spuit op een droog en gezond bietengewas
- Spuit niet op bieten die verzwakt zijn door insecten, stuifschade of nachtvorst.
- Spuit niet bij scherp, zonnig; in dit geval bij voorkeur ’s avonds spuiten

MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP
Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts 
raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).
Contact met de ogen Bij contact met de ogen, contactlenzen verwijderen en onmiddellijk 
gedurende tenminste 15 minuten spoelen met veel water, ook onder de oogleden. Indien 
oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
Contact met de huid Onmiddellijk langdurig met veel water afwassen; alle verontreinigde 
kleding en schoenen uittrekken.
Inslikken GEEN braken opwekken. De mond spoelen. Waarschuw een VERGIFTIGINGS-
INFORMATIECENTRUM of een dokter/arts bij blootstelling of onwel worden.
Inademing In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.

NOTA
Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij 
geen aansprakelijkheid aanvaarden.



OBLIX® MTM
TOELATINGSNUMMER : 15878 N
FORMULERING : SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) 
WERKZAME STOF : METAMITRON en ETHOFUMESAAT
GEHALTE : HERBICIDE
AARD WERKING : 350 G/L en 150 G/L
Professioneel gebruik.

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het 
mengsel: metamitron

GEVARENAANDUIDINGEN
H302 Schadelijk bij inslikken
H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige 

gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P301+P312  NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts 

raadplegen.
P501  Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale 

wetgeving (zie STORL regeling).
SP1  Zorg er voor dat u met het product of zijn verpakking geen water 

verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401  Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.

Verdeeld door: Toelatingshouder:
UPL Benelux BV UPL Europe Ltd.
Claudius Prinsenlaan 144A The Engine Rooms, Birchwood Park
4818 CP Breda Warrington, Cheshire
085-0712300 WA3 6YN, United Kingdom

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

 CHARGENUMMER:
® Gedeponeerd handelsmerk van UPL Europe Ltd. Zie elders op de verpakking

280219

WAARSCHUWING

INHOUD: 5 L

Deze verpakking is bedrijfsafval,  mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

METAFOL SUPER
W.1

UPL Holdings Coöperatief U.A.
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
085 071 23 00
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