
Zaadteelt van Engels en Italiaans raaigras
Dosering:
- 1,0 liter per hectare.

Zaadteelt van overige grassen
Aangezien voor deze toepassing geen gegevens over fytotoxiciteit zijn beoordeeld, is het gebruik van Oblix® 500 SC in deze teelt 
voor eigen risico van de teler. Het verdient aanbeveling vooraf advies te vragen bij de teeltadviseur over de gevoeligheid van de 
betreffende soort en de te gebruiken dosering.

Graszodenteelt
Aangezien voor deze toepassing geen gegevens over fytotoxiciteit zijn beoordeeld, is het gebruik van Oblix® 500 SC in deze teelt 
voor eigen risico van de teler. Het verdient aanbeveling vooraf advies te vragen bij de teeltadviseur over de gevoeligheid van de 
grassoorten die voorkomen in de zode en de te gebruiken dosering.

Cichorei
In cichorei is Oblix® 500 SC toegelaten in een LDS systeem na opkomst. Het advies is om Oblix® 500 SC toe te voegen aan een LDS 
mengsel met toegelaten middelen vanaf het eerste echte blad van de cichorei.
Dosering:
- 0,1 – 0,15 L/ha Oblix® 500 SC in LDS systeem met toegelaten middelen.

Restricties
- Spuit op een afgehard, droog en gezond gewas.
- Spuit niet op een gewas dat verzwakt is door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden.
- Spuit niet bij scherp, zonnig weer; in dit geval bij voorkeur ’s avonds spuiten.

Spuitvoorschriften
- Spuit met grondig schoongemaakte apparatuur.
- Laat de roerinrichting in werking, zowel bij het vullen van de tank als tijdens het spuiten.
- Vermijd gebruik van kalk- of ijzerhoudend water.
- Spuit direct na gereedmaken van de spuitvloeistof en houd deze voortdurend in beweging.

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 zeep en veel water afwassen; alle verontreinigde kleding en schoenen 
uittrekken.
Inslikken De mond spoelen. Waarschuw een VERGIFTIGINGSINFORMATIECENTRUM 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.

280219

OBLIX® 500 SC
TOELATINGSNUMMER : 10319 N
FORMULERING : SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC)
AARD WERKING : HERBICIDE
WERKZAME STOF : ETHOFUMESAAT
GEHALTE : 500 G/L
Professioneel gebruik.

GEVARENAANDUIDINGEN
H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met 

langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501  Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de 

nationale wetgeving.

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

Toelatingshouder:
UPL Holdings Coöperatief U.A. 
Claudius Prinsenlaan 144 A 
4818 CP Breda  

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

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

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

INHOUD: 5 LTR
8 7 1 7 1 8 5 5 2 2 6 9 3
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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: 

Toepassingsgebied Type toepassing Werkzaamheid 
getoetst op 

Dosering* 
middel per 
toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen per 
teeltcyclus of per 
12 maanden 

Maximaal aantal liter 
middel per ha per 
teeltcyclus of per 12 
maanden 

Minimum interval 
tussen toepassingen 
in dagen 

Bieten Na opkomst Eenjarige onkruiden 0,6 L/ha1 2 per teeltcyclus 1,6 L/ha per teeltcyclus 10  
1 L/ha2 1 per teeltcyclus - 
0,2 - 0,4 L/ha3 8 per teeltcyclus 7 

Graszaadteelt van 
Engels- en Italiaans 
raaigras 

Over het gewas Vogelmuur4 1 L/ha 1 per 12 maanden 1 L/ha per 12 maanden - 

* 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. 
1 In combinatie met 3,5 L/ha fenmedifam (160 g/L). 
2 In combinatie met 5 L/ha fenmedifam (160 g/L). 
3 In LDS-systeem met toegelaten middelen. 
4 Vogelmuur (Stellaria media)  
 
Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor 
deze toepassing 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 Werkzaamheid 
aannemelijk 
tegen 

Dosering* 
middel per 
toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen 
per teeltcyclus 
of per 12 
maanden  

Maximaal 
aantal liter middel per 
ha per teeltcyclus 
of per 12 
maanden 

Minimum 
interval tussen 
toepassingen 
in dagen 

Veiligheidstermijn 
in dagen 

Graszaadteelt 
m.u.v. Engels en 
Italiaans raaigras 

Over het gewas Vogelmuur4 1 L/ha 1 per 12 
maanden 

1 L/ha per 12 
maanden 

- - 

Graszodenteelt Over het gewas Vogelmuur4 1 L/ha 1 per 12 
maanden 

1 L/ha per 12 
maanden 

- - 

Cichorei Na opkomst Eenjarige 
onkruiden 

0,1 - 0,2 L/ha1 4 per teeltcyclus 0,4 L/ha per teeltcyclus 7 - 

Spinazie 
(onbedekte teelt) 

Voor-zaai of 
voor-opkomst   

Vogelmuur4 0,8 l/ha 1 per teeltcyclus 0,8 l/ha per teeltcyclus - 42 

Snijbiet 
(onbedekte teelt) 

Voor-zaai of 
voor-opkomst   

Vogelmuur4 0,8 l/ha 1 per teeltcyclus 0,8 l/ha per teeltcyclus - 42 

Tuinmelde 
(onbedekte teelt) 

Voor-zaai of 
voor-opkomst   

Vogelmuur4 0,8 l/ha 1 per teeltcyclus 0,8 l/ha per teeltcyclus - 42 

Boon met peul 
(onbedekte teelt) 

Na opkomst, bij 
1-3 drievoudige 
bladeren (BBCH 
11-13) 

Vogelmuur4 1 l/ha 1 per teeltcyclus 1 l/ha per teeltcyclus - - 



Erwt met peul 
(onbedekte teelt) 

Na opkomst, bij 
1-3 drievoudige 
bladeren (BBCH 
11-13) 

Vogelmuur4 1 l/ha 1 per teeltcyclus 1 l/ha per teeltcyclus - - 

Bonenkruid, 
peterselie, 
majoraan, oregano, 
rozemarijn, salie, 
tijm (onbedekte 
teelt) 

Na opkomst of 
na het planten 

Vogelmuur4 0,6 l/ha 2 per teeltcyclus 1,2 l/ha per teeltcyclus 10 28 

Trekheesters 
(onbedekte teelt) 

Tussen het 
gewas 

Vogelmuur4 0,6 l/ha 2 per 12 
maanden 

1,2 l/ha per 12 
maanden 

10 - 

Snijgroen 
(onbedekte teelt) 

Tussen het 
gewas 

Vogelmuur4 0,6 l/ha 2 per 12 
maanden 

1,2 l/ha per 12 
maanden 

10 - 

Boomkwekerijge-
wassen (onbe-
dekte teelt) 

Tussen het 
gewas 

Vogelmuur4 0,6 l/ha 2 per 12 
maanden 

1,2 l/ha per 12 
maanden 

10 - 

Vaste plantenteelt 
(onbedekte teelt) 

Tussen het 
gewas 

Vogelmuur4 0,6 l/ha 2 per 12 
maanden 

1,2 l/ha per 12 
maanden 

10 - 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden 
afgeweken.  
1 In LDS-systeem met toegelaten middelen. 
4 Vogelmuur (Stellaria media)  
 
Overige toepassingsvoorwaarden 

Het middel toepassen in 200-300 liter water per ha. 
 
Hooi afkomstig van graszaad productie niet in de handel brengen als diervoeder en niet als diervoeder gebruiken. 
 
In verband met residuen in volggewassen, binnen één maand na toepassing geen bladgroenten, aardappelen, bieten en wortel- en knolgewassen 
telen. 
 
Om schade te voorkomen als gevolg van eventuele residuen van ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten eerst kerend worden 
geploegd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas waarin dit middel werd toegepast 
kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, erwten, zaai- en 
plantuien. 
 
Voor bieten geldt dat tijdelijk enige gewasbeschadiging op kan treden, vooral bij kleine bietenplantjes. 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens 
Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings- 
gebied

Type toepassing Werkzaamheid 
getoetst op 

Dosering* 
middel per 
toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen 
per teeltcyclus of 
per 12 maanden

Maximaal aantal 
liter middel 
per ha per 
teeltcyclus of per 
12 maanden

Miniumum 
interval tussen 
toepassingen in 
dagen

Bieten Na opkomst Eenjarige 
onkruiden

0,6 L/ha1 2 per teeltcyclus 1,6 L/ha per 
teeltcyclus

10

1 L/ha2 1 per teeltcyclus -

0,2 – 0,4 l/ha3 8 per teeltcyclus 7

Graszaadteelt 
van Engels- en 
Italiaans raaigras

Over het gewas Vogelmuur4 1 L/ha 1 per 12 
maanden

1 L/ha per 12 
maanden

-

*   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.

1   In combinatie met 3,5 L/ha fenmedifam (160 g/L).
2  In combinatie met 5 L/ha fenmedifam (160 g/L).
3  In LDS-systeem met toegelaten middelen.
4  Vogelmuur (Stellaria media)

Het gebruik in graszaadteelt (met uitzondering van Engels en Italiaans raaigras), de graszodenteelt en de teelt van cichorei 
is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen 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.

Toepassings- 
gebied

Type toepassing Werkzaamheid 
aannemelijk 
tegen 

Dosering* 
middel per 
toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen 
per teeltcyclus of 
per 12 maanden

Maximaal aantal 
liter middel 
per ha per 
teeltcyclus of per 
12 maanden

Miniumum 
interval tussen 
toepassingen in 
dagen

Graszaadteelt 
m.u.v. Engels en 
Italiaans raaigras

Over het gewas Vogelmuur4 1 L/ha 1 per 12 
maanden

1 L/ha per 12 
maanden

-

Graszodenteelt Over het gewas Vogelmuur4 1 L/ha 1 per 12 
maanden

1 L/ha per 12 
maanden

-

Cichorei Na opkomst Eenjarige 
onkruiden

0,1 – 0,2 L/ha1 4 per teeltcyclus 0,4 L/ha per 
teeltcyclus

7

*   Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag 
niet worden afgeweken.

1  In LDS-systeem met toegelaten middelen.
4  Vogelmuur (Stellaria media)

Overige toepassingsvoorwaarden
In de teelt van bieten, graszaad, graszoden en chicorei het middel toepassen in 200-300 liter water per ha.

Hooi afkomstig van graszaad productie niet in de handel brengen als diervoeder en niet als diervoeder gebruiken.

In verband met residuen in volggewassen, binnen één maand na toepassing geen bladgroenten, aardappelen, bieten en wortel- 
en knolgewassen telen.

Om schade te voorkomen als gevolg van eventuele residuen van ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten eerst 
kerend worden geploegd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas 
waarin dit middel werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: maïs, bruine 
bonen, tuinbonen, raaigrassen, erwten, zaai- en plantuien.

Voor bieten geldt dat tijdelijk enige gewasbeschadiging op kan treden, vooral bij kleine bietenplantjes.

AANBEVELINGEN
Algemeen
Oblix® 500 SC is een bodemherbicide met systemische werking via de ondergrondse delen van de onkruiden. Vochtige grond 
op het moment van toepassen en enige neerslag nadien bevorderen de werking. De gewassen moeten echter bij behandeling 
droog zijn. Met uitzondering van kamille bestrijdt Oblix® 500 SC een breed spectrum éénjarige onkruiden waaronder kleefkruid.

Bieten
Oblix® 500 SC is na-opkomst alleen werkzaam in combinatie met middelen op basis van fenmedifam. Deze tankmenging geeft 
een goede bestrijding tot in het 4-6 bladstadium van de meeste tweezaadlobbige zaadonkruiden.
Deze combinatie komt vooral in aanmerking voor toepassing op zand- en dalgronden en specifiek voor de bestrijding van 
veelknopigen en kleefkruid op alle grondsoorten.
Dosering:
- vanaf het 2-bladstadium (BBCH 12) van de biet

0,6 liter Oblix® 500 SC + 3,5 liter fenmedifam (160 g/l) per hectare.
 Zo nodig na 10-14 dagen een tweede bespuiting uitvoeren met 0,6 liter Oblix® 500 SC + 3,5 liter fenmedifam (160 g/l) per 
hectare.
 Tijdelijk kan enige gewasbeschadiging optreden, vooral van kleine bietenplantjes. De eerste 2 echte blaadjes moeten daarom 
bij alle bieten minimaal 1 cm groot zijn alvorens een behandeling wordt uitgevoerd en de onderstaande restricties dienen 
opgevolgd te worden.

- vanaf het 4-bladstadium (BBCH 14) van de biet
1 liter Oblix® 500 SC + 5 liter fenmedifam (160 g/l) per hectare.

- Lage-Dosering-Systeem, op onkruiden in het kiembladstadium:
0,2 liter Oblix® 500 SC + 0,5 liter of 0,5 kg metamitron (700 g/l of 70%) + 0,5 liter fenmedifam (160 g/l) per hectare.
Indien gewenst kan 0,5 liter/ha olie (voor deze toepassing geschikt) worden toegevoegd.
De toepassing herhalen als nieuwe onkruiden aanwezig zijn.
 Als de onkruiden 1-2 echte blaadjes hebben of als minder gevoelige onkruiden voorkomen, kunnen de doseringen verhoogd 
worden tot maximaal 0,4 liter Oblix® 500 SC + 1 liter of 1 kg metamitron (700 g/l of 70%) + 1 liter fenmedifam (160 g/l) per 
hectare).

Graszaadteelt en graszodenteelt
Oblix® 500 SC bestrijdt vogelmuur in de graszaad- en graszodenteelt. Toepassing vindt bij voorkeur in het najaar plaats, op kleine 
onkruiden. Oblix® 500 SC kan worden gespoten vanaf het moment dat het gras 2 spruiten heeft gevormd. Bij toepassing na de 
oogst van de dekvrucht dient het gras afgehard te zijn. Behandeling niet herhalen. Spuit op een gezond gewas.
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Miniumum 
interval tussen 
toepassingen in 
dagen

Graszaadteelt 
m.u.v. Engels en 
Italiaans raaigras

Over het gewas Vogelmuur4 1 L/ha 1 per 12 
maanden

1 L/ha per 12 
maanden

-

Graszodenteelt Over het gewas Vogelmuur4 1 L/ha 1 per 12 
maanden

1 L/ha per 12 
maanden

-

Cichorei Na opkomst Eenjarige 
onkruiden

0,1 – 0,2 L/ha1 4 per teeltcyclus 0,4 L/ha per 
teeltcyclus
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*   Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag 
niet worden afgeweken.

1  In LDS-systeem met toegelaten middelen.
4  Vogelmuur (Stellaria media)

Overige toepassingsvoorwaarden
In de teelt van bieten, graszaad, graszoden en chicorei het middel toepassen in 200-300 liter water per ha.

Hooi afkomstig van graszaad productie niet in de handel brengen als diervoeder en niet als diervoeder gebruiken.

In verband met residuen in volggewassen, binnen één maand na toepassing geen bladgroenten, aardappelen, bieten en wortel- 
en knolgewassen telen.

Om schade te voorkomen als gevolg van eventuele residuen van ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten eerst 
kerend worden geploegd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas 
waarin dit middel werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: maïs, bruine 
bonen, tuinbonen, raaigrassen, erwten, zaai- en plantuien.

Voor bieten geldt dat tijdelijk enige gewasbeschadiging op kan treden, vooral bij kleine bietenplantjes.

AANBEVELINGEN
Algemeen
Oblix® 500 SC is een bodemherbicide met systemische werking via de ondergrondse delen van de onkruiden. Vochtige grond 
op het moment van toepassen en enige neerslag nadien bevorderen de werking. De gewassen moeten echter bij behandeling 
droog zijn. Met uitzondering van kamille bestrijdt Oblix® 500 SC een breed spectrum éénjarige onkruiden waaronder kleefkruid.

Bieten
Oblix® 500 SC is na-opkomst alleen werkzaam in combinatie met middelen op basis van fenmedifam. Deze tankmenging geeft 
een goede bestrijding tot in het 4-6 bladstadium van de meeste tweezaadlobbige zaadonkruiden.
Deze combinatie komt vooral in aanmerking voor toepassing op zand- en dalgronden en specifiek voor de bestrijding van 
veelknopigen en kleefkruid op alle grondsoorten.
Dosering:
- vanaf het 2-bladstadium (BBCH 12) van de biet

0,6 liter Oblix® 500 SC + 3,5 liter fenmedifam (160 g/l) per hectare.
 Zo nodig na 10-14 dagen een tweede bespuiting uitvoeren met 0,6 liter Oblix® 500 SC + 3,5 liter fenmedifam (160 g/l) per 
hectare.
 Tijdelijk kan enige gewasbeschadiging optreden, vooral van kleine bietenplantjes. De eerste 2 echte blaadjes moeten daarom 
bij alle bieten minimaal 1 cm groot zijn alvorens een behandeling wordt uitgevoerd en de onderstaande restricties dienen 
opgevolgd te worden.

- vanaf het 4-bladstadium (BBCH 14) van de biet
1 liter Oblix® 500 SC + 5 liter fenmedifam (160 g/l) per hectare.

- Lage-Dosering-Systeem, op onkruiden in het kiembladstadium:
0,2 liter Oblix® 500 SC + 0,5 liter of 0,5 kg metamitron (700 g/l of 70%) + 0,5 liter fenmedifam (160 g/l) per hectare.
Indien gewenst kan 0,5 liter/ha olie (voor deze toepassing geschikt) worden toegevoegd.
De toepassing herhalen als nieuwe onkruiden aanwezig zijn.
 Als de onkruiden 1-2 echte blaadjes hebben of als minder gevoelige onkruiden voorkomen, kunnen de doseringen verhoogd 
worden tot maximaal 0,4 liter Oblix® 500 SC + 1 liter of 1 kg metamitron (700 g/l of 70%) + 1 liter fenmedifam (160 g/l) per 
hectare).

Graszaadteelt en graszodenteelt
Oblix® 500 SC bestrijdt vogelmuur in de graszaad- en graszodenteelt. Toepassing vindt bij voorkeur in het najaar plaats, op kleine 
onkruiden. Oblix® 500 SC kan worden gespoten vanaf het moment dat het gras 2 spruiten heeft gevormd. Bij toepassing na de 
oogst van de dekvrucht dient het gras afgehard te zijn. Behandeling niet herhalen. Spuit op een gezond gewas.


