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Metobromuron: 
een molecule voor een mooie toekomst

Proman bevat de actieve stof metobromuron. Het is de laatst overgebleven actieve 

stof uit de familie van de ureumverbindingen (HRAC groep C2) in de teelt van 

aardappelen. Dit maakt Proman uniek op de markt en daarmee ook heel belangrijk in 

het kader van IPM en resistentiemanagement.

Werkingswijze

Absorptie in de planten

Hoofdzakelijk via wortels, maar ook gedeeltelijk via bladeren.

Translocatie

In het xyleem naar de bladeren toe.

Effect in de plant

De actieve stof bindt zich op een specifieke locatie in de
chloroplasten en verstoort zo de fotosynthese. De productie

van voedingsstoffen wordt verstoord door de vorming van 
hoog reactieve moleculen die de celwand aantasten of 

vernietigen.

Reactie van de plant

Chlorose en necrose van het bladweefsel. Symptomen 
zichtbaar kort na opkomst van de onkruiden als de 

fotosynthese opstart.

Metobromuron wordt voornamelijk opgenomen

door het wortelstelsel van de onkruiden en daarna

verplaatst via het xyleem naar de bladeren, waarbij het

fotosyntheseproces verstoord wordt. Ook via de bladeren 

kan absorptie gebeuren.







Eigenschappen van de actieve stof



Breed werkingsspectrum met sterke synergieën
Proman heeft een goede werking op heel wat belangrijke onkruiden in de aardappelteelt. In solotoepassing 

heeft Proman al een zeer mooi spectrum, maar zijn ‘high voltage’ kracht heeft hij voornamelijk te danken 

aan de sterke synergie met de andere actieve stoffen. Proman is hierdoor een onmisbare partner voor het 

uitbouwen van onkruidbestrijdingsschema’s !

Zeer sterk
Herderstasje

Melganzenvoet

Korrelganzenvoet

Paarse dovenetel

Hoenderbeet

Kamille

Knopkruid

Driedelig tandzaad

Herik

Knopherik

Vergeet-mij-nietje

Witte krodde

Muur

Straatgras

Sterk
Amarant

Klein kruiskruid

Uitstaande melde

Doornappel

Varkensgras

Zwaluwtong

Kleine brandnetel

Perzikkruid

Hanenpoot

Naaldaar

Duist

Matig
Duivenkervel

Zwarte nachtschade

Ereprijs

Vingergras

Zwak
Akkerviooltje

Kleefkruid

Bingelkruid

Hondspeterselie

Zwaluwtong

Straatgras

Paarse dovenetel

Echte kamille

Muur

Hanenpoot

Melganzenvoet

Herderstasje

Doornappel
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Werkzaam in alle omstandigheden
Hoe effectief een product zal werken in verschillende omstandigheden 

(weer, bodemtype, …), is afhankelijk van de eigenschappen van de 

actieve stof. Door het gunstige profiel van metobromuron kan Proman 

veilig en doeltreffend ingezet worden in alle grondtypes en bij elk 

weer.

Selectief in alle aardappelrassen
Metobromuron is gekend als één van de meest selectieve actieve 

stoffen in de aardappel- en aardappelpootgoedteelt.

Proman kan in voor-opkomst toegepast worden in alle 

aardappelrassen.

Toepasbaar tot tegen opkomst
Soms is het door omstandigheden niet mogelijk om een vroege voor-

opkomst te doen. In andere gevallen kan het een bewuste strategie 

zijn om de onkruidbestrijding kort voor opkomst uit te voeren. Proman 

biedt in beide gevallen een oplossing.

Toelatingsnummer 10335P/B

Samenstelling 500 g/L metobromuron 

Formulering SC (Suspensieconcentraat)

Teelt Aardappelen en aardappelpootgoedteelt

Toepassingsstadium Voor-opkomst

Erkende dosering 3-3,5 l/ha of 4 l/ha voor kleihoudende of humusrijke gronden. 1 toepassing 

Bufferzone 20 m t.o.v. oppervlaktewater met klassieke techniek
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Vooropkomst

spuittoestel

spuittoestel

aardappelplantmachine tarwe-zaaier mais-zaaier

veldsproeier aardappelenboomsproeier

aardappel-lift

20 3011-1310 40 50BBCH 0-9 60 66 68 69 80 91 93 97

week 1 week 2 week 3 week 4


