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INSECTICIDE VOOR GEBRUIK IN APPEL- EN PERENBOMEN, TOMAAT, AUBERGINE,
PEPINO, PAPRIKA, SPAANSE PEPER, BLOEMISTERIJGEWASSEN EN VASTE PLANTEN
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TOELATINGSNUMMER : 12696 N
Werkzame stof : Methoxyfenozide
Aard van het preparaat : SC-Suspensieconcentraat
Gehalte : 240 g/L
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Registered Trademark of Dow AgroSciences LLC
lotnummer : zie op de fles
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VOORZORGSMAATREGELEN
SP1
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt
AANVULLENDE INFORMATIE
EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het
milieu te voorkomen
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Verdeeld door :
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Postbus 522
NL4530 AM Terneuzen, Nederland
Tel : 0115 67 43 20
Fax : 0032 3 450 21 00
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel
in de teelt van
a. appel en peer
b. aubergine, paprika, Spaanse peper en tomaat onder glas
c. bloemisterijgewassen
d. boomkwekerijgewassen en vaste planten
In de buitenteelt mag voor 1 mei slechts één toepassing plaatsvinden.
De toepassing van dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden
is niet toegestaan.
Veiligheidstermijn
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet
korter zijn dan :
1 dag voor aubergine, paprika, Spaanse peper en tomaat
14 dagen voor appel en peer.
Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter
voldoening aan de hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten
door het Ctgb (College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Wij kunnen echter
onzerzijds bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kunnen
wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies,
schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect
kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in
voorraad hebben van dit middel.

W
O

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze volledig is
schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven en nadat
deze volledig is geleegd.
GEBRUIKSAANWIJZING
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Algemeen
RUNNER is een insecticide met voornamelijk een contactwerking
dat de rupsen aanzet tot vervelling.
Toepassingen
Appel en peer, ter bestrijding van de rupsen van onder andere de
vruchtbladroller (Adoxophyes orana).

Bij aanwezigheid van de rupsen in het voorjaar voor de bloei een
gewasbehandeling uitvoeren op de rupsen die zich na de
overwintering gaan inspinnen in de jonge bladeren en in bloesems.
In de zomer (circa juni) kan ook een behandeling worden
uitgevoerd bij aanwezigheid van rupsen van de zomergeneratie.
Dosering : 0,04% ( 40 ml per 100 liter water)
Appel en peer, ter bestrijding van de rupsen van o.a. de kleine
wintervlinder (Operopthera brumata).
Bij aanwezigheid van rupsen van de kleine wintervlinder in het
voorjaar rond de bloei een gewasbehandeling uitvoeren.
Dosering : 0,04% (40 ml per 100 liter water)

Veiligheidsaanbeveling bij herbetreding:
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat
de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur
geventileerd is). Werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.
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Bloemisterijgewassen, ter bestrijding van rupsen van onder
andere de Floridamot (Spodoptera exigua) en de Turkse mot
(Chrysodeïxis calchites).
Zodra aantasting wordt waargenomen twee bespuitingen
uitvoeren met een interval van 7-10 dagen. Bij een zware
aantasting een interval van 7 dagen aanhouden.
Dosering : 0,04% ( 40 ml per 100 l water)
Boomkwekerijgewassen en vaste planten ter bestrijding van rupsen
van onder andere de kleine wintervlinder (Operopthera brumata).
Bij aanwezigheid van rupsen in het voorjaar een gewasbehandeling
uitvoeren.
Dosering : 0,04% (40 ml per 100 liter water)
Attentie :
Indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel, dient een
proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid
van het gewas te testen.
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EERSTE-HULP-MAATREGELEN
Geen gegevens beschikbaar bij de mens. Alhoewel het product niet
ingedeeld is als gevaarlijk voor de gezondheid kunnen er zich
vergiftigingsverschijnselen voordoen bij abnormaal gebruik of
accidentele inname.
Inslikken : Spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts en
toon het etiket of de verpakking.
Contact met de ogen : Spoel overvloedig met water gedurende
10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij
contactlenzen: zo gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de
lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts.
Huidcontact : Spoel de huid overvloedig met water of neem een
douche gedurende 15 minuten. verwijder ondertussen
verontreinigde kledij en schoenen. Vermijd contact met besmette
kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts.
Inademen : Frisse lucht, rust.
Opmerkingen voor de arts : Prehospitaal : symptomatische
behandeling. Daar er tot op heden geen of zeer weinig gevallen
gerapporteerd zijn bij de mens, wordt een observatie in het
ziekenhuis aangeraden bij inname.
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Aubergine, paprika, Spaanse peper en tomaat onder glas, ter
bestrijding van rupsen van onder andere de Floridamot
(Spodoptera exigua) en de Turkse mot (Chrysodeïxis calchites).
Zodra aantasting wordt waargenomen twee bespuitingen
uitvoeren met een interval van 7-10 dagen. Bij een zware
aantasting een interval van 7 dagen aanhouden.
Dosering : 0,04% ( 40 ml per 100 l water)
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INSECTICIDE
INSECTICIDE VOOR GEBRUIK IN APPEL- EN PERENBOMEN, TOMAAT, AUBERGINE,
PEPINO, PAPRIKA, SPAANSE PEPER, BLOEMISTERIJGEWASSEN EN VASTE PLANTEN
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TOELATINGSNUMMER : 12696 N
Werkzame stof : Methoxyfenozide
Aard van het preparaat : SC-Suspensieconcentraat
Gehalte : 240 g/L
Verdeeld door :
Dow AgroSciences B.V.
Postbus 522
NL4530 AM Terneuzen, Nederland
Tel : 0115 67 43 20
Fax : 0032 3 450 21 00
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CLASSIFICATIE INFORMATIE
VOORZORGSMAATREGELEN :
SP1
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt.
AANVULLENDE INFORMATIE :
EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische
reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.
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