
Springbok zeer effectief
tegen onkruid in o.a. kool

Als koolteler ziet u graag mooie, schone 

percelen. Voor onkruid is daarbij geen 

plek. Als gevolg van een beperking 

van de toelating op de actieve stof 

metazachloor, zijn de mogelijkheden om 

uw perceel schoon te houden beperkt. 

Springbok is in veel gevallen het antwoord 

op deze beperking. Springbok is een 

bodemherbicide met twee actieve stoffen, 

met een sterke werking op een groot aantal 

onkruiden.



Heeft u vragen over de toepassing van Springbok? Neemt u dan contact op met uw 
gewasbeschermingsadviseur of kijk op www.agro.basf.nl
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik altijd eerst het etiket.

• Bestrijdt een groot aantal onkruiden
• Lange duurwerking
•  Brede toelating voor alle kool

Springbok in een notendop

Breed werkingsspectrum
Dankzij de combinatie van twee actieve stoffen, te weten  
metazachloor (200 g/l) en dimethenamid-P (200 g/l) kunt u met 
Springbok een breed scala aan onkruiden bestrijden. Springbok 
heeft een sterke werking op perzikkruid, muur, zwarte nacht-
schade, straatgras en hanepoot. Daarnaast is Springbok redelijk 
effectief tegen ereprijs, herderstasje, kleinkruiskruid, ooievaars-
bek en duivekervel. De verlaagde hoeveelheid metazachloor 
wordt gecompenseerd door dimethenamid-P.

Toelating
•  Springbok is breed toegelaten in kool. Het mag na het 

uitplanten worden gespoten in sluitkoolachtigen 
(witte, rode, gele, groene, savooie, spuit- en sluitkool)

• Bloemkoolachtigen (Bloemkool en broccoli)

•  Boerenkool, koolrabi, knolraap, koolraap, prei en 
boomkwekerijgewassen

Om het grondwater te beschermen mag er nooit meer dan 
1000 g/ha metazachloor per 3 jaar worden gespoten.

Advies kool
Voor het planten van de kool kan indien gewenst een grond-
behandeling plaatsvinden. Na het planten spuit u Springbok, al 
dan niet in combinatie met bijvoorbeeld clomazone. De dosering 
Springbok hangt af van hoe vaak u wilt spuiten. Teelt u ieder jaar 
kool op kool en wilt u ieder jaar Springbok spuiten dan gebruikt 
u 1,7l/ha. Gebruikt u 2,5 l/ha dan mag u dit 2 keer per 3 jaar 
toepassen. Na de bespuiting met Springbok kunt u in een later 
stadium nog contact herbiciden spuiten.

Gevoeligheidstabel Springbok kool

brandnetel  ++

dovenetel, paarse  ++

duist  +++

duivekervel  ++

ereprijs, akker  ++

ganzenvoet, mel  ++

hanenpoot  +++

herderstasje  +++

kamille, echte  +++

kleefkruid  ++

kroontjeskruid  ++
++  goede werking
+++  zeer goede werking

kruiskruid, klein  ++

melde, uitstaande  ++

muur  +++

nachtschade, zwarte  +++

perzikkruid  ++

straatgras  +++

varkensgras  ++

zwaluwtong  ++


