
 

Greenfix NW 
13036 N 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 
 
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 11 december 2012 tot wijziging van de toelating van het middel Greenfix NW, toelatingnummer 13036 N 
 
Wettelijk Gebruiksvoorschrift 
Toegestaan is uitsluitend het niet-professionele gebruik als 

- onkruidbestrijdingsmiddel 
- middel voor de behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken 

in de volgende toepassingsgebieden onder de vermelde toepassingsvoorwaarden. 
 

Toepassingsgebied Type  
toepassing 

Te bestrijden 
organisme 

Dosering per toepassing  Maximaal aantal 
toepassing per jaar 

Sierbeplanting Voor opkomst van het gewas 
of na opkomst van het gewas 
tussen de planten 

Onkruiden 

 

Bij spuiten 5-6 ml middel1 in 
0,5 liter water per 10 m²  
en bij gieten 5-6 ml middel1 
in 5 liter water per 10 m2 
 

1 

Pleksgewijs tussen de 
planten   

Moestuin Voor opkomst van het gewas 
of na opkomst van het gewas 
tussen de planten 

Onkruiden 
 

Bij spuiten 5-6 ml middel1 in 
0,5 liter water per 10 m²  
en bij gieten 5-6 ml middel1 
in 5 liter water per 10 m2  
 

1 

Pleksgewijs tussen de 
planten   

Gazons Doodspuiten voor heraanleg Gras en 
Onkruiden 

Bij spuiten 5-6 ml middel1 in 
0,5 liter water per 10 m²  
en bij gieten 5-6 ml middel1 
in 5 liter water per 10 m2 

1 

Open verhardingen (grind, 
schelpen etc.) 

Pleksgewijs Onkruiden Bij spuiten 5-6 ml middel1 in 
0,5 liter water per 10 m²  
en bij gieten 5-6 ml middel1 
in 5 liter water per 10 m2 

1 

Onverharde terreinen Pleksgewijs Onkruiden Bij spuiten 5-6 ml middel1 in 1 
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Toepassingsgebied Type  
toepassing 

Te bestrijden 
organisme 

Dosering per toepassing  Maximaal aantal 
toepassing per jaar 

0,5 liter water per 10 m²  
en bij gieten 5-6 ml middel1 
in 5 liter water per 10 m2 

Stobben van bomen en struiken Pleksgewijs (Nieuwe 
opkomende) 
scheuten van 
afgezaagde 
bomen en 
struiken  

7 ml middel in 100 ml water 
(=spuitvloeistof) 

1 

1 5 ml voor eenjarige grasachtige onkruiden 
  6 ml voor overblijvende grasachtige onkruiden en breedbladige onkruiden 
 
 
Toepassingsvoorwaarden 
Uitsluitend bestemd voor particulier gebruik in (volks)tuinen 
 
Dit middel mag niet worden toegepast halfopen (tegels, straatstenen, etc.) en gesloten verhardingen (asfalt, beton, etc ) 
 
Niet toepassen over open water (sloot, vijver etc.). 
 
Greenfix NW werkt niet selectief en kan dus planten, struiken, bomen enz. die met het middel in contact komen rechtstreeks of na 
overwaaien, ernstig beschadigen of doden. Werk dus nauwkeurig, behandel alleen die planten die bestreden moeten worden. 
 
Bij het bespuiten van stobben (werken met een dop) dient te worden voorkomen dat de omringende vegetatie wordt geraakt. Stobben niet 
behandelen als ze voorkomen tussen niet afgezette bomen van dezelfde soort, omdat door de systemische werking via de met elkaar vergroeide 
wortels schade kan optreden. 
 
 
 


