Banjo® Forte
Krachtig tegen phytophthora,
beschermend voor blad en knol

Fungicide
Phytophthora bestrijding
Voor het gebruik in consumptie-, zetmeel-,
en pootaardappel zoals gespecificeerd in de
gebruiksaanwijzing.

Werkzame stof:
Dimethomorf 200 g/L (17,0 % w/w)
Fluazinam 200 g/L (17,0 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat (SC)
Resistentiecode: FRAC 40, 29

10 L ℮

Scan voor gebruik

Banjo® is een geregistreerd handelsmerk
van ADAMA Registrations B.V.
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Toelatingsnummer: 13815N
Toelatingshouder: 		
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK Leusden, Nederland
www.adama.com

Banjo® Forte
Fungicide

P501:

Suspensie concentraat (SC) op basis van
200 g/L Dimethomorf (17,0 % w/w) en
200 g/L Fluazinam (17,0 % w/w)
Toelatingsnummer 13815N

SP1:

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat fluazinam en 1,2-benzisothiazol3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd;
werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje
STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
Dimethomorph, fluazinam
GEVARENAANDUIDINGEN
H361d:
H410:

Beschermende handschoenen en 		
beschermende kleding dragen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar 		
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder 		
afval.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn 		
verpakking geen water verontreinigt.

Wordt ervan verdacht het ongeboren kind 		
te schaden.
Zeer giftig voor in het water levende 		
organismen, met langdurige gevolgen.

HANTEREN EN OPSLAG
Vermijd onnodige blootstelling. Rook niet inademen.
Achter slot bewaren. In originele vaten bewaren.
Verwijderd houden van: rechtstreeks zonlicht.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde
ruimte.

VOORZORGSMAATREGELEN
P102:
P201:

Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken de speciale 		
aanwijzingen raadplegen.

WAARSCHUWING

UN 3082

NEDERLAND

Productname

Bankjo® Forte

Country

The Netherlands

Package size

10 L

Label code

ANEBJOFNL10LT/02/B

Label dimensions

150 x 170 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

July 2015

Draft

Approved

ANEBJOFNL10LT/02/B
97050814D201507

Deze verpakking
is bedrijfsafval,
mits deze is
schoongespoeld
zoals wettelijk is
voorgeschreven.

EERSTE HULP

P280:

hier openen

Banjo® Forte
Fungicide

P501:

Suspensie concentraat (SC) op basis van
200 g/L Dimethomorf (17,0 % w/w) en
200 g/L Fluazinam (17,0 % w/w)
Toelatingsnummer 13815N

SP1:

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje
STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
Dimethomorph, fluazinam
GEVARENAANDUIDINGEN
H361d:
H410:

Wordt ervan verdacht het ongeboren kind 		
te schaden.
Zeer giftig voor in het water levende 		
organismen, met langdurige gevolgen.

Beschermende handschoenen en 		
beschermende kleding dragen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar 		
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder 		
afval.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn 		
verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat fluazinam en 1,2-benzisothiazol3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EERSTE HULP

P280:

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd;
werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
Vermijd onnodige blootstelling. Rook niet inademen.
Achter slot bewaren. In originele vaten bewaren.
Verwijderd houden van: rechtstreeks zonlicht.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde
ruimte.

VOORZORGSMAATREGELEN
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken de speciale 		
aanwijzingen raadplegen.

WAARSCHUWING

UN 3082

NEDERLAND

Productname

Bankjo® Forte

Country

The Netherlands

Package size

10 L

Label code

ANEBJOFNL10LT/02/B

Label dimensions

150 x 170 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

July 2015

Draft

Approved

ANEBJOFNL10LT/02/B
97050814D201507

Deze verpakking
is bedrijfsafval,
mits deze is
schoongespoeld
zoals wettelijk is
voorgeschreven.

GEBRUIK & DOSIS

P102:
P201:

EERSTE HULP

EERSTE HULP MAATREGELEN
Inademing
Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen.
Indien ademhalingsstilstand, kunstmatige ademhaling toepassen. Medische hulp inroepen
indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
Contact met de huid
Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water,
vervolgens spoelen met warm water. Onmiddellijk een arts raadplegen.
Contact met de ogen
Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden
te knipperen. Medische assistentie inroepen.
Inname
NIET LATEN BRAKEN. De mond spoelen met water. Nooit iets toedienen via de mond bij een
bewusteloos persoon. Onmiddellijk een arts raadplegen.
ADVIES VOOR DE ARTS
Geen specifiek bekend tegengif. Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een
gewasbehandeling in de teelt van consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen.
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan
wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van
minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.
Veiligheidstermijn
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 7 dagen.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen dimethomorf en fluazinam. Dimethomorf behoort
tot de cinnamic zuren. De Frac code is 40. Fluazinam behoort tot de dinitroanilinen.
De Frac code is 29. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het
kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de
voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
GEBRUIKSAANWIJZING
Toepassingen

Het tijdstip van de eerste behandeling hangt af van de ontwikkeling van het gewas en het
weer. Meestal wordt met de bespuiting begonnen als de planten elkaar in de rij beginnen te
raken; afhankelijk van de weersomstandigheden en het ras dienen de behandelingen om de
7-14 dagen te worden herhaald.
Dosering: 0,75 – 1,0 liter per ha
De dosering is afhankelijk van het ras, groeistadium, ziektedruk en interval tussen de
bespuitingen. Gebruik 0,75 l/ha bij een interval van 7 dagen en verhoog de dosering als het
interval groter wordt.
Gebruik voldoende water (minimaal 200 l/ha) om het gewas te bedekken. Vooral bij snelle
loofgroei en bij hoge ziektedruk.

GEBRUIK & DOSIS

Consumptie-, zetmeel en pootaardappelen, ter voorkoming van aantasting door de
aardappelziekte (Phytophthora infestans).

Indien in pootaardappelen virusziekten met minerale olie worden bestreden kan Banjo Forte
niet worden gebruikt i.v.m. de kans op bladverkleuring.
Banjo Forte niet vaker dan 4 keer per seizoen toepassen.

DISCLAIMER
De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn
tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.
Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de
wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking
van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van
ons product.
Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen,
bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren
omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.
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2 x 10 L

Banjo Forte

Suspensie concentraat (SC) op basis van 200 g/L Dimethomorf (17,0 % w/w) en
200 g/L Fluazinam (17,0 % w/w)
Toelatingsnummer 13815N

Krachtig tegen phytophthora,
beschermend voor blad en knol

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

®

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Dimethomorph, fluazinam

Fungicide

GEVARENAANDUIDINGEN
H361d:
H410:

Phytophthora bestrijding
Voor het gebruik in consumptie-, zetmeel-,
en pootaardappel zoals gespecificeerd in de
gebruiksaanwijzing.

Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN
P102:
P201:
P280:
P501:
SP1:

Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat fluazinam en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
Vermijd onnodige blootstelling. Rook niet inademen. Achter slot bewaren. In originele vaten bewaren.
Verwijderd houden van: rechtstreeks zonlicht. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.

Werkzame stof:
Dimethomorf 200 g/L (17,0 % w/w)
Fluazinam 200 g/L (17,0 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat (SC)
Resistentiecode: FRAC 40, 29

WAARSCHUWING

2 x 10 L

Scan voor gebruik

Banjo® is een geregistreerd handelsmerk
van ADAMA Registrations B.V.
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Deze verpakking is
bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld
zoals wettelijk is
voorgeschreven.
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NEDERLAND

ADAMA
Northern Europe B.V.

BANJO FORTE
®

30 x 20 L
ANEBJOFNL10LT/02/X
97050814M201507
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