KIES VOOR ZEKERHEID!
Brede erkenningen
Suiker- en voederbieten
Koolzaad
Cichorei
Witloof
Aardappelen
Vlas
Ui en sjalot
Schorseneren
Erwten (droge en conserven)
Aardbei
Wortelen
Rode biet (kroten)

Pastinaak
Knolselder
Radijs
Rammenas en rettich
Koolraap
Raap
Mierikswortel
Knoflook
Wortelpeterselie
Paarde- en duivebonen
Kerstsparren

Ongeëvenaarde kwaliteiten!
Targa® Prestige werkt zeer snel:
 Opname binnen 1 uur (zeer regenvast).
 Eerste visuele effecten zichtbaar na een paar dagen.
Targa® Prestige is zeer effectief:
 Bestrijdt alle éénjarige grassen.
 Nummer 1 voor de bestrijding van graanopslag.
 Zeer sterk op hanepoot en andere gierstgrassen.
 Bestrijdt kweek tot in de rhizomen. Kweek wordt het best bestreden bij een hoogte van
20 à 25 cm.

Algemene aanbevelingen en gebruiksaanwijzing
 Toevoeging van olie versnelt de werking. Voornamelijk bij koud weer of op afgeharde
onkruiden is toevoeging van olie aan te bevelen.
 Targa® Prestige kan ook bij lage temperatuur (vanaf 5°C) ingezet worden (bijv. in
koolzaad). De afdoding van de onkruiden zal iets trager plaatsvinden.
 Targa® Prestige kan worden gemengd met breedbladige onkruidbestrijdingsmiddelen
en bladvoedingsmiddelen. Menging met vloeibare stikstof wordt afgeraden.

Dosering
Eenjarige onkruiden
 Alle eenjarige grassen: 1,0-1,5 l/ha
 Raaigrassen: 1,5-2,0 l/ha
Kweek
 Enkelvoudige toepassing: 3 l/ha (+ olie)
 Dubbele toepassing: 2 keer 1,5 l/ha (+ olie)
Bij langdurige opkomst van de kweek of bij een zeer zware bezetting zal een dubbele
toepassing de beste resultaten geven.

Gewasspecifieke toepassingen
Bieten
In combinatie met andere herbiciden (FAR-bespuiting): 0,5-0,6 l/ha
Alleen toegepast ter bestrijding van eenjarige grassen: 1-2 l/ha
Bestrijding van kweek: 3 l/ha
Koolzaad
Graanopslag + andere eenjarige grassen: 1,0-1,5 l/ha
Vlas
Targa® Prestige is zeer selectief en veilig voor vlas en de vezelkwaliteit.
Targa® Prestige mag gemengd toegepast worden met producten voor de bestrijding van
breedbladige onkruiden. Een aparte bespuiting zal echter het beste resultaat geven.
Dosering: 1,0-1,5 l/ha afhankelijk van de onkruidflora en van de grootte van de onkruiden.
Aardbeien
Targa® Prestige wordt voornamelijk ingezet voor de bestrijding van graanopslag.
Dosering: 1,0-1,5 l/ha afhankelijk van de onkruidflora en van de grootte van de onkruiden.

Wachttijden
Alle gewassen: 28 dagen

Targa® Prestige (Erk Nr: 8612P/B) bevat 50 g/l quizalofop-ethyl D
Targa® Prestige is een geregistreerde merknaam van Nissan.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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