
Springbok elk 
jaar toegestaan 

Springbok® is uw ideale 
partner bij onkruidbestrijding

Als boomkweker 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, sinds 
kort beperkt. Springbok is het antwoord 
op deze beperking. Springbok is een 
bodemherbicide, met twee actieve stoffen, 
met een sterke werking op een groot 
aantal onkruiden. 

Twee actieve stoffen
Springbok is een bodemherbicide met twee 
actieve stoffen, te weten metazachloor (200 g/l)
en dimethenamide-P (200 g/l), en heeft een 
sterke werking op een groot aantal onkruiden. 
De verlaagde hoeveelheid metazachloor wordt 
gecompenseerd door dimethenamide-P.



Springbok in een notendop
• Bestrijdt een groot aantal onkruiden
• Brede toelating in alle boomkwekerijgewassen
• Unieke combinatie van twee actieve stoffen
• Mag elk jaar worden toegepast
• Lange duurwerking in combinatie met linuron
• Vloeibare formulering

Elk jaar toepasbaar in alle 
boomkwekerijgewassen
Springbok heeft een brede toelating en mag het 
hele jaar door in alle boomkwekerijgewassen 
worden gebruikt. Wat het middel bijzonder 
maakt is dat het elk jaar, in een effectieve 
dosering, mag worden toegepast. Dit is 
uniek voor een middel met de actieve stof 
metazachloor, aangezien voor deze actieve 
stof een beperking van maximaal 1000 gram 
per 3 jaar geldt. Met een jaarlijkse dosering 
van 1,67 liter, hetgeen overeenkomt met 333 
gram metazachloor, blijft u precies binnen deze 
beperking. 

Breed werkingsspectrum
Springbok heeft een sterke werking op muur, 
straatgras, zwarte nachtschade, perzikkruid, 
duist, witte krodde en hanenpoot. Daarnaast 
is Springbok redelijk effectief tegen brandnetel, 
ereprijs, melde, herderstasje, echte kamille, klein 
kruiskruid, ooievaarsbek, paarse dovenetel en 
duivekervel. 

Gerichte bodemtoepassing
Springbok is toegelaten als een bodemtoepas-

sing. Dit betekent dat het blad en de stam 
niet geraakt mogen worden. In de getoetste 
gewassen is Springbok op deze manier veilig 
gebleken. Omdat er nog weinig ervaring is met 
Springbok, adviseren wij u om altijd eerst een 
proefbespuiting uit te voeren.   

Tankmixtoepassing voor een nog
beter resultaat
Springbok komt het best tot zijn recht in com-
binatie met een partner. Voor een nog betere 
werking adviseren wij u om linuron toe te voegen. 
Tijdens proeven is de tankmixtoepassing Spring-
bok + linuron immers zeer effectief gebleken, 
met name op klein kruiskruid. Daarnaast heeft de 
tankmixtoepassing enige contactwerking op net 
gekiemde onkruiden. Afhankelijk van de bodem 
en de vochtigheid is de duurwerking van deze 
tankmix twee tot drie maanden. 

Adviesdoseringen tankmix
• Springbok 1,67 l/ha + linuron 1 l/ha
•  Toepassen op een gesloten en vochtige 

bodem
• 400 liter water per hectare

Heeft u vragen over de toepassing van 
Springbok in uw teelt? Neemt u dan contact op 
met uw gewasbeschermingsadviseur of kijk op 
www.agro.basf.nl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. 
Lees voor gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie.
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