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Toelatingsnummer: 13949N

met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • P501: Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval • SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

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

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat bromoxynil en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: 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
-

GEVARENAANDUIDINGEN
H302 + H332: Schadelijk bij inslikken en bij inademing • H319:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H361d: Wordt ervan verdacht
het ongeboren kind te schaden • H411: Giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P201: Alvorens
te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • P261:
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
• P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit
product • P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding / oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen • P304
+ P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen
en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen • P305 +
P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat
de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen
vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Contact met
de huid en ogen voorkomen. Voorkom inslikken en inademen.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Verwijderd houden van Rechtstreeks zonlicht. Uitsluitend
in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele,
goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden
hergebruikt.

UN 3082
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits
deze is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.
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BROMOTRIL® 250 SC
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250 g/L Bromoxynil (23,4 % w/w)
Toelatingsnummer: 13949N
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
-

GEVARENAANDUIDINGEN
H302 + H332: Schadelijk bij inslikken en bij inademing • H319:
Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H361d: Wordt ervan verdacht
het ongeboren kind te schaden • H411: Giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P201: Alvorens
te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • P261:
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
• P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit
product • P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding / oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen • P304
+ P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen
en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen • P305 +
P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen

met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • P501: Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval • SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.
AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat bromoxynil en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en
het milieu te voorkomen.

EERSTE HULP

Herbicide

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat
de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen
vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Contact met
de huid en ogen voorkomen. Voorkom inslikken en inademen.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Verwijderd houden van Rechtstreeks zonlicht. Uitsluitend
in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele,
goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet worden
hergebruikt.

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

EERSTE HULP

Inademing
Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Een arts raadplegen.
Contact met de huid
Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens
spoelen met warm water.
Contact met de ogen
Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te
knipperen. Onmiddellijk een arts raadplegen.
Inname
Mond grondig met water spoelen. Nooit een bewusteloos persoon of bij optredende krampen iets oraal
toedienen. Een arts raadplegen.
ADVIES VOOR DE ARTS
Geef ondersteunende therapie. Symptomatische behandeling.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel
van een na opkomst behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst
toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden:
Toepassingsgebied

Te bestrijden
organisme

Dosering
(middel)
per toepassing

Maximaal
aantal toepassingen
per teeltcyclus
of per 12
maanden

Maximaal
aantal liter
middel per ha
per teeltcyclus
of per 12
maanden

Minimum
interval
tussen
toepassingen in
dagen

Veiligheidstermijn
in dagen

Lijnzaad

Veelknopigen1

1 L/ha

1

1 L/ha per
teeltcyclus

-

-

Vezelvlas

Veelknopigen1

1 L/ha

1

1 L/ha per
teeltcyclus

-

-

Uien

Veelknopigen1

1 L/ha

1

-

0,25 –
0,5 L/ha

3

1 L/ha per
teeltcyclus

-

Veelknopigen1
Veelknopigen1

1 L/ha

1

0,25 –
0,5 L/ha

3

1 L/ha per
teeltcyclus

-

Veelknopigen1
Bosuien (onbedekt)

Veelknopigen1

1 L/ha

1

0,25 –
0,5 L/ha

3

1 L/ha per
teeltcyclus

-

Veelknopigen1

Knoflook

Veelknopigen1

1 L/ha

1

0,25 –
0,5 L/ha

3

1 L/ha per
teeltcyclus

-

Veelknopigen1
Veelknopigen1

1 L/ha

1

0,25 –
0,5 L/ha

3

1 L/ha per 12
maanden

-

Veelknopigen1

Sjalotten

-

7
28

7
-

7
-

7

Veelknopige onkruiden zoals perzikkruid (Persicaria maculosa), varkensgras (Polygonum
aviculare) en zwaluwtong (Fallopia convolvulus)
1

Het gebruik in de teelt van asperge is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze
“derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is
voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt
daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt.
Gebruik van dit middel is dit toepassingsgebied komt voor risico en verantwoordelijkheid van
de gebruiker.

GEBRUIK & DOSIS

Prei (onbedekt)

7

Toepassingsgebied

Te bestrijden
organisme

Dosering
(middel) per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per teeltcyclus
of per 12
maanden

Maximaal
aantal liter
middel per 12
maanden

Minimum
interval tussen
toepassingen
in dagen

Asperge in
opkweek
(onbedekt)

Veelknopigen1

1 L/ha

1

1 L/ha

-

Veelknopigen1

0,25 – 0,5 L/ha

3

7

Veelknopige onkruiden zoals perzikkruid (Persicaria maculosa), varkensgras (Polygonum
aviculare) en zwaluwtong (Fallopia convolvulus)
1

Toepassingsvoorwaarden
Behandeld lijnzaad niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel
brengen.
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend
toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.
Zaad uit de teelt van lijnzaad en vezelvlas niet gebruiken als zaaizaad.
Aanvankelijk kan in de teelt van lijnzaad en vezelvlas enige gewasreactie optreden in de
vorm van bladverbranding en verkleuring. Deze reactie verdwijnt weer en heeft als regel geen
gevolgen voor de opbrengst.
AANBEVELINGEN
Spuiten bij voorkeur onder groeizame omstandigheden op een droog en afgehard gewas
dat zich niet in een stress toestand bevindt zoals door kou, droogte, stuifschade of
insectenschade. Niet toepassen wanneer nachtvorst wordt verwacht. Hoeveelheid
spuitvloeistof 200 – 400 L water per ha, te verdelen met een grove spuitdop. Let op
voorgeschiedenis overige bespuitingen. Geen minerale olie of uitvloeier toevoegen vanwege
kans op schade en zorg voor een schone tank.
Eventueel Bromotril 250 SC mengen met daartoe toegelaten andere herbiciden om het
werkingsspectrum en/of werkingswijze te verbreden.
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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BROMOTRIL 250 SC
®

Suspensie concentraat (SC) op basis van
250 g/L Bromoxynil (23,4 % w/w)
Toelatingsnummer: 13949N
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

Herbicide

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
GEVARENAANDUIDINGEN

De effectieve bestrijder van breedbladige
onkruiden

H302 + H332: Schadelijk bij inslikken en bij inademing
• H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H361d:
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
• H411: Giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.
VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P201:
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen
raadplegen • P261: Inademing van stof/rook/gas/
nevel/damp/spuitnevel vermijden • P270: Niet eten,
drinken of roken tijdens het gebruik van dit product •
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding / oogbescherming/ gelaatsbescherming
dragen • P304 + P340: NA INADEMING: de persoon
in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze
gemakkelijk kan ademen • P305 + P351 + P338: BIJ
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met

Werkzame stof:
Bromoxynil 250 g/L (23,4 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat (SC)
Resistentiecode: HRAC C3

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat bromoxynil en 1,2-benzisothiazol3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken
• EUH401: 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.
HANTEREN EN OPSLAG
Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
Contact met de huid en ogen voorkomen. Voorkom
inslikken en inademen. Verwijderd houden van eeten drinkwaren en van diervoeder. Verwijderd houden
van ontstekingsbronnen - Niet roken. Verwijderd
houden van Rechtstreeks zonlicht. Uitsluitend in de
oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele,
goed geventileerde plaats. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.

UN 3082

Toelatingsnummer: 13949N
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits
deze is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.
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water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval • SP 1: Zorg ervoor dat
u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.

NEDERLAND

ADAMA
Northern Europe B.V.
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®

30 x 20 L
ANEBRONL5LT/02/X
T1383P07
Productname

Bromotril® 250 SC

Country

The Netherlands

Package size

30x20xL

Label code

ANEBRONL5LT/02/X

Label dimensions

210 x 297 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Okt 2016

Draft

Approved

