
Meesterlijk in onkruidbestrijding

herbicide

MULTI



* Artikel 51 (KUG) toelating: 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.
Volgteelten: In verband met residuen in volggewassen, direct na het mislukken van de teelt alleen aardappelen en wortel- en knolgewassen telen. Na 4 maanden na toepassen mogen ook 
bieten, bladgroenten, granen en maïs worden geteeld. Eén jaar na toepassen mogen alle gewassen worden geteeld.

Aanbevelingen
- Voor opkomst van het gewas toepassen op een bezakte vochtige grond

- Op zeer lichte (zand)grond met weinig organische stof: lagere dosering gebruiken (1,25-2 l/ha)

- Screenings met Fresco in de toegelaten teelten zijn positief geweest. Gezien de grootte van het assortiment kunnen wij geen algemene uitspraak 
doen over rassen/gewassen.

- Fresco is zowel alleen getest als in combinatie met andere herbiciden die worden toegepast in bloembollen en -knollen zoals: glyfosaat, 
 Stomp 400 SC, Wing P, Dual Gold.

- Fresco is een zeer sterke partner in de mix. Maak een brede herbicidemix voor een complete onkruidbestrijding!

• breed werkingsspectrum

• uniek werkingsmechanisme

• mengbaar met alle partners

• de basis voor elk schema

* Screening in praktijkproef (2018-2019). Fresco voor opkomst toepassing 
eerste jaar in juni en tweede jaar als wintertoepassing. Gezien de beperkte 
kennis vanuit 1 proef blijft een proefbespuiting aan te raden.

Tabel op basis van onderzoek uitgevoerd van 2011 t/m 2020.

- Samenstelling: 400 g/l metobromuron

- Formulering: suspensieconcentraat (SC)

- Toegelaten in: anemoon, hyacint, iris, lelie, narcis, 
muscari en zantedeschia

 (Artikel 51 (KUG) toelating*)

- Dosering: 1,25-2,5 l/ha (afh. van grondsoort)

- Aantal toepassingen: 1 per 12 maanden

- Toelatingsnummer:  15806 N 

Toepassing in bloembollen

Producteigenschappen en toelating

Breed werkingsspectrum
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Zeer gevoelig
Herderstasje

Melganzenvoet

Korrelganzenvoet

Paarse dovenetel

Hoenderbeet

Kamille

Knopkruid

Driedelig tandzaad

Herik

Knopherik

Vergeet-mij-nietje

Witte krodde

Muur

Straatgras

Gevoelig
Amarant

Klein kruiskruid

Uitstaande melde

Doornappel

Varkensgras

Zwaluwtong

Kleine brandnetel

Perzikkruid

Hanenpoot

Naaldaar

Duist

Matig gevoelig
Duivenkervel

Zwarte nachtschade

Ereprijs

Vingergras

Weinig gevoelig
Akkerviooltje

Kleefkruid

Bingelkruid

Hondspeterselie

herbicide

MULTI

Voorjaarsbloeiers Dosering per ha
Type toepassing

(1 per 12 maanden)

Keuze toepassingsmoment 1 toepassing

voor ‘dikdek’ stro na strodek afhalen

Anemoon (nog) geen ervaring voor opkomst

Hyacint 2 - 2,5 L voor opkomst ja
nee ; ja bij geen 

opkomst

Iris 2 - 2,5 L voor opkomst ja nee

Muscari 2 - 2,5 L voor opkomst ja
nee ; ja bij geen 

opkomst

Narcis 2 - 2,5 L voor opkomst ja
nee ; ja bij geen 

opkomst

Zomerbloeiers Dosering per ha
Type toepassing

(1 per 12 maanden)

Zantedeschia (knollen) 2 - 2,5 L voor opkomst

Lelie (plantgoed) 2 - 2,5 L voor opkomst

Lelie (kale schubben)  2 - 2,5 L* voor opkomst


