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Met Proman is er opnieuw een erkenning in de groep van 

de ureum-verbindingen. Deze groep is flink uitgedund in de 

loop der jaren maar blijft belangrijk voor de toekomst.

Metobromuron: 
een molecule voor een mooie toekomst

De actieve stof van Proman, metobromuron, behoort tot de familie van de ureum-

verbindingen (HRAC groep C2). Sinds de jaren ’90 neemt het aantal erkende 

ureumverbindingen af in Europa. In het kader van IPM en resistentiemanagement 

is het belangrijk dat er van deze familie producten erkend blijven. Dankzij de 

inspanningen van Belchim Crop Protection is metobromuron toegelaten als nieuwe 

actieve stof. Door deze erkenningsprocedure is metobromuron sinds 1 januari 2015 

geplaatst op Annex I. Dit garandeert de toekomst voor deze actieve stof.

Actieve stoffen in de ureum-familie (HRAC C2)
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Metobromuron
Renewal 2024

Chlorobromuron
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Werkingswijze

Absorptie in de planten

Hoofdzakelijk via wortels, maar ook gedeeltelijk via bladeren.

Translocatie

In het xyleem naar de bladeren toe.

Effect in de plant

De actieve stof bindt zich op een specifieke locatie in de

chloroplasten en verstoort zo de fotosynthese. De productie

van voedingsstoffen wordt verstoord door de vorming van 

hoog reactieve moleculen die de celwand aantasten of 

vernietigen.

Reactie van de plant

Chlorose en necrose van het bladweefsel. Symptomen 

zichtbaar kort na opkomst van de onkruiden als de 

fotosynthese opstart.

Metobromuron wordt voornamelijk opgenomen

door het wortelstelsel van de onkruiden en daarna

verplaatst via het xyleem naar de bladeren, waarbij het

fotosyntheseproces verstoord wordt.







Eigenschappen van de actieve stof
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Werkingsspectrum

Zeer sterk
Herderstasje

Melganzenvoet

Korrelganzenvoet

Paarse dovenetel

Hoenderbeet

Kamille

Knopkruid

Driedelig tandzaad

Herik

Knopherik

Vergeet-mij-nietje

Witte krodde

Muur

Straatgras

Sterk
Amarant

Klein kruiskruid

Uitstaande melde

Doornappel

Varkensgras

Zwaluwtong

Kleine brandnetel

Perzikkruid

Hanenpoot

Naaldaar

Duist

Matig
Duivenkervel

Zwarte nachtschade

Ereprijs

Vingergras

Zwak
Akkerviooltje

Kleefkruid

Bingelkruid

Hondspeterselie

Zwaluwtong

Straatgras

Paarse dovenetel

Echte kamille

Muur

Hanenpoot

Melganzenvoet

Herderstasje

Doornappel



Product en erkenning

Licht beige kleur en normale 
viscositeit. Goede dispersie van het
product in het water.

Na 1 uur geen sedimentatie
in de oplossing.

Homogene sproei-oplossing
ook na 24 uur.

week 1 week 2 week 3 week 4

Voor-opkomst

Toelatingsnummer 14698 N

Samenstelling 500 g/L metobromuron 

Formulering SC (Suspensieconcentraat)

Erkende dosering 3-4 L/ha, 1 toepassing

Teelt Aardappelen

Toepassingsstadium Voor-opkomst (BBCH 00-09)
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20 3011-1310 40 50BBCH 0-9 60 66 68 69 80 91 93 97



BreedBreed
werkingsspectrumwerkingsspectrum
Proman heeft een goede werking op

heel wat belangrijke onkruiden in de

aardappelteelt. Vanaf 2-3 L/ha heeft

Proman in solotoepassing al een zeer

mooi spectrum. Proman is daarmee een

ideaal basisproduct voor het bouwen

van onkruidbestrijdingsschema’s !

MATCH POLAV CHEAL ALOMY

POLCO SOLNI LOLPE SINAR

DATST

Témoin

Proman 0,75 L/ha

Proman 1,6 L/ha

Proman 2,0 L/ha

Proman 2,4 L/ha

Proman 3,0 L/ha

Proman 4,0 L/ha
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herbicide
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MATCH : Kamille
POLCO : Zwaluwtong
POLAV : Varkensgras
SOLNI : Zwarte nachtschade
CHEAL : Melganzenvoet
LOLPE : Engels raaigras
ALOMY : Duist
SINAR : Herik
DATST : Doornappel
Proef met ingezaaide onkruiden
Frankrijk (Bray-sur-Somme) – 2012
Toepassing: voor opkomst, op 25/5/2012



Mengbaar met alle partnersMengbaar met alle partners
Met Proman als basisproduct kunnen veel breedwerkende schema’s 

gemaakt worden voor een perfect resultaat! Proman is mengbaar met 

alle erkende herbiciden in de aardappelteelt. Bovendien geeft Proman 

een duidelijke meerwaarde bij elk herbicide door de synergie tussen 

metobromuron en andere actieve stoffen.

Selectief in alle aardappel-Selectief in alle aardappel-
rassenrassen
Metobromuron is gekend als één van de meest selectieve 

actieve stoffen in de aardappel- en aardappelpootgoedteelt.

Proman kan in voor-opkomst toegepast worden in alle 

aardappelrassen.
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Toepasbaar tot tegen opkomstToepasbaar tot tegen opkomst
Soms is het door omstandigheden niet mogelijk om een vroege voor-opkomst te doen. Op een selectieve manier een 

goede onkruidbestrijding kort voor opkomst is niet zo eenvoudig. Proman biedt hier zeker mogelijkheden.
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