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Systemisch totaalherbicide
voor de bestrijding van eenjarige en doorlevende onkruiden op half open verharding, open verharding en
onverhard terrein en in pitvruchten.
Toelatingsnummer: 15471 N
Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat
Werkzame stof: glyfosaat-isopropylammonium 240 g/l en 2,4-D
160 g/l
Gehalte: 240 g/l en 160 g/l
Lotnummer: zie verpakking

IM

Professioneel gebruik

EC

Gevarenaanduidingen
H317
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
P101 	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket
ter beschikking houden.
P102
Buiten het bereik van kinderen houden.
P261
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P270
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P391
Gelekte/gemorste stof opruimen.
SP 1 	Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen

Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden
Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket
®: Geregistreerd handelsmerk Nufarm

SP

5L

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Tel.: 010-3037725
www.nufarm.com/nl

Waarschuwing
15471-5-L1-0819-01

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

Half open verhar- pleksgewijs en
ding
volgens DOB2

onkruiden

0,5 ml/m2

0,5 l/ha*

1 per 12 maanden -

onkruiden

0,5 ml/m2

0,5 l/ha*

1 per 12 maanden -

onkruiden

0,5 ml/m2

0,5 l/ha*

1 per 12 maanden -

IM

Open verharding pleksgewijs en
volgens DOB2

EN

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassings
Type toepassing Te bestrij- Dosering
Maximale
Maximaal aantal
Veiliggebied
den orga- (middel) per dosering
toepassingen per heidsternisme
toepassing (middel) per teeltcyclus of per 12 mijn in
toepassing
maanden
dagen
1
5 l/ha
1 per 12 maanden 30 dagen
Pitvruchten
Bodemtoepassing onkruiden 5 l/ha

Onverhard terrein pleksgewijs en
volgens DOB2

bodemgerichte bespuiting onder de beplanting in voorjaar en zomer, waarbij het blad en/of de stam niet geraakt worden
Zie DOB (Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen): http://www.dob-verhardingen.nl
* Dit is de totale dosering die per ha per toepassing toegepast mag worden
1
2

glyfosaat op verhardingen’ volgens de DOB-methode
(Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen, zie www.
dob-verhardingen.nl).

EC

Toepassingsvoorwaarden

Het middel dient toegepast te worden met 100-500
liter water per hectare (bij pleksgewijze toepassing in
0,1-0,5 liter per 10m2)
Gevallen fruit niet voor dierlijke of menselijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen.

SP

Om het grondwater te beschermen mag dit product
op tijdelijk of permanent onbeteeld terrein niet worden
gebruikt in de periode van 1 september tot 1 maart.
Om het grondwater te beschermen mag dit product
niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden in de periode van 1 september tot 1 maart.
Om het grondwater te beschermen mag dit product op
half open verharding, open verharding en onverhard
terrein niet worden gebruikt in de periode van 1 september tot 1 maart.
Dit middel mag niet worden toegepast op gesloten
verhardingen.
Toepassing van dit middel op half-open verhardingen
is uitsluitend toegestaan volgens de ‘criteria voor toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van
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In pitvruchten alleen toepassen van maart t/m juni.
Niet toepassen bij pitvruchten die korter dan 3 jaar ter
plaatse staan.
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke
vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke
vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie
met het gebruik van natuurlijke vijanden.
Het middel heeft mogelijk onvoldoende werking tegen
meerjarige onkruiden.
Aanbevelingen
Algemeen
Kyleo® is een systemisch totaalherbicide ter bestrijding
van eenjarige en wortelonkruiden.
Kyleo® combineert 2 werkzame stoffen die zeer complementair zijn en die via het blad opgenomen worden.
De twee actieve stoffen worden via de sapstroom over
de ganse plant verspreid. Glyfosaat is zeer actief op
grasachtige onkruiden en tal van breedbladige onkrui-
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Toepassingstijdstip en doseringen
Half open verharding, open verharding en onverhard
terrein
Toepassingstijdstip: tijdens de groeiperiode
Dosis: maximaal 10 % van het te behandelen terrein
mag worden behandeld aan een dosering van 5 l/ha..
Maximaal 1 toepassing per 12 maanden

IM

Pitvruchten
Toepassingstijdstip: in de lente en de zomer van maart
tot en met juni
Dosis: 5 l/ha. Maximaal 1 toepassing per 12 maanden
Wachttijd: 30 dagen

aanleiding zijn voor schade aan het gewas. Voor deze
resultaten kunnen de distributeurs en de producenten
geen verantwoording nemen.

EN

den. 2.4-D versterkt de werking op de breedbladigen.
De beste resultaten worden bekomen indien de bespuitingen uitgevoerd worden tijdens een periode van
actieve groei van de onkruiden.
Niet spuiten indien neerslag verwacht wordt tijdens de
eerstvolgende uren. Behandelen van onkruid dat lijdt
onder de droogte of waar de natuurlijke afsterving begonnen is, kan resulteren in een onvoldoende werking.
Om wortelonkruiden goed te bestrijden, moeten deze
bij de bespuiting voldoende ontwikkeld zijn en voldoende nieuwe bladeren ontwikkeld hebben

EC

Bereiding van de spuitoplossing
Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten.
Mengen en verder al mengende met water aanvullen.
Aanbevolen hoeveelheid water: voldoende water gebruiken, 100 à 500 liter/ha

Voorzorgsmaatregelen
Vermijd spuitdrift op naburige vegetatie en gronden en
op wateroppervlakten en waterlopen.
Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met
water reinigen Dit product in een originele gesloten
verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en
afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.

SP

Waarborg
Wij garanderen dat de samenstelling van de producten
in gesloten, originele verpakkingen gelijk staat aan
de indicaties aangegeven op de etiketten. Aangezien
de opslag en het gebruik buiten onze invloed liggen,
nemen wij geen verantwoordelijkheid voor directe
of indirecte gevolgen n.a.v. foutief gebruik van de
producten of gebruik in strijd met de voorschriften.
Meerdere factoren, zoals weer, bodem, plantensoort,
toepassingstechnieken, toepassingstermijn, resistentie,
menging met andere producten, enz. kunnen invloed
op de werking van het product hebben. Dit kan, onder
ongunstige omstandigheden, een verandering van
de effectiviteit van het product tot gevolg hebben of
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