Activus® Super
Contactwerking én lange nawerking op onkruiden

Herbicide
Na opkomst bestrijding van breedbladigen,
straatgras en windhalm
Voor gebruik in wintergranen zoals
gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

Werkzame stof:
Pendimethalin 400 g/L (37,5 % w/w)
Diflufenican 40 g/L (3,7 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat (SC)
Resistentiecode: HRAC K1, F1

10 L ℮

Activus® is een geregistreerd handelsmerk
van ADAMA Deutschland GmbH

Scan voor gebruik

ANEACTSNL10LT/01/A
T4808B/02

Toelatingsnummer: 14205N
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

Activus® Super
Suspensie concentraat (SC) op basis van
400 g/L Pendimethalin (37,5 % w/w) en Diflufenican
40 g/L (3,7 % w/w)
Toelatingsnummer: 14205N
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
Diflufenican, pendimethalin
GEVARENAANDUIDINGEN
H410: Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.
AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat pendimethalin 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
Temperatuur tijdens opslag tussen -5°C en 35°C. In
originele verpakking bewaren. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.

VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten bereik van kinderen houden • P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval • SP1: Zorg ervoor dat

UN 3082

WAARSCHUWING

ANEACTSNL10LT/01/B
S4808A/02

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

EERSTE HULP

Herbicide

hier openen

DISCLAIMER
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40 g/L (3,7 % w/w)
Toelatingsnummer: 14205N
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
Diflufenican, pendimethalin
GEVARENAANDUIDINGEN
H410: Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.
AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat pendimethalin 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.

EERSTE HULP

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.

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd;
werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende
maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
Temperatuur tijdens opslag tussen -5°C en 35°C. In
originele verpakking bewaren. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.

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

WAARSCHUWING

GEBRUIK & DOSIS

P102: Buiten bereik van kinderen houden • P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval • SP1: Zorg ervoor dat

EERSTE HULP

Inademen
Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.
Huid (en kleren)
Spoel de huid overvloedig met water en zeep. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en
schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

Gezien de aard van het middel kunnen negatieve effecten op volg- en vervanggewassen
niet worden uitgesloten. Voor de inzaai van een volggewas of vervanggewas (na mislukken
van een teelt) moet altijd een kerende grondbewerking worden uitgevoerd. Siergewassen en
bloembolgewassen als volggewassen na een teelt waarin diflufenican is toegepast worden
afgeraden. Na de toepassing van Activus Super kunnen er geen grassen als ondervrucht
worden gezaaid.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

EERSTE HULP MAATREGELEN

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

Ogen
Verwijder contactlenzen. Spoel overvloedig met water gedurende enkele minuten. Raadpleeg een
arts en toon het etiket of de verpakking.

Dosering
(middel) per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus

Wintertarwe

2 L/ha

1

Inslikken
Spoel de mond met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

Eenjarige breedbladige
onkruiden, straatgras1 en
windhalm2

Wintergerst

Eenjarige breedbladige
onkruiden, straatgras1 en
windhalm2

2 L/ha

1

Activus® Super is een bodemherbicide met contactwerking, dat werkzaam is tegen éénjarige
grasachtige en éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. Het middel wordt opgenomen via
het blad en ondiepe beworteling. Vooral zeer jonge onkruiden (tot 4 bladen) zijn gevoelig.
Het middel is goed werkzaam tegen windhalm en straatgras. Bijna alle belangrijke
tweezaadlobbige akkeronkruiden zijn gevoelig met uitzondering van echte kamille.

Winterrogge

Eenjarige breedbladige
onkruiden, straatgras1 en
windhalm2

2 L/ha

1

Pas het middel toe in de periode tussen het 1-bladstadium tot begin van de uitstoeling.

Triticale

Eenjarige breedbladige
onkruiden, straatgras1 en
windhalm2

2 L/ha

1

Spelt

Eenjarige breedbladige
onkruiden, straatgras1 en
windhalm2

2 L/ha

1

ADVIES VOOR DE ARTS
Prehospitaal: symptomatische behandeling.
Contacteer het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (alleen professionele
hulpverleners) voor bijkomende inlichtingen.

2

straatgras (Poa annua)
windhalm (Apera spica-venti)

Toepassingsvoorwaarden
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% drift reducerende spuitdoppen.
Het middel is werkzaam tegen jonge breedbladige onkruiden (tot 4 bladen) en kiemende
grassen.
Er kan enige lichte gewasreactie optreden in de vorm van (lichte) bladverbranding en
verkleuring. Deze reactie verdwijnt weer en heeft als regel geen gevolg voor de opbrengst.

Algemeen

Tijdens de toepassing tot enige uren daarna moet het droog weer zijn. Voorts moet het
gewas droog zijn. Voor een optimale werking is voldoende vocht tijdens en na de toepassing
noodzakelijk. Een goed aangedrukt, fijn en vochtig zaaibed bevordert de werking van het
middel, evenals neerslag in de eerste weken na de toepassing. Op droge grond en bij droge
omstandigheden na de toepassing kan de werking tegenvallen.

GEBRUIK & DOSIS

1

AANBEVELINGEN

Om schade aan gewassen te voorkomen mag het middel niet in aanraking komen met
zaden. Er moet dan ook voldoende diep gezaaid worden, minimaal 2,5 cm, waarbij de zaden
goed bedekt moeten zijn met grond. Het gebruik van het middel op gronden met meer dan
35% afslibbaar wordt daarom afgeraden. Activus Super niet toepassen op grondsoorten met
meer dan 10% humus.
Let op: Geen nateelt van bloembollen na het gebruik van diflufenican in granen. Na de
toepassing van Activus® Super kunnen er geen grassen als ondervrucht worden gezaaid.

Activus Super
®

UN 3082

Activus® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Deutschland GmbH
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2 x 10 L

Activus Super
®

Suspensie concentraat (SC) op basis van 400 g/L Pendimethalin (37,5 % w/w) en
Diflufenican 40 g/L (3,7 % w/w)
Toelatingsnummer: 14205N
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Contactwerking én lange nawerking op onkruiden

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

Herbicide

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Diflufenican, pendimethalin

Na opkomst bestrijding van breedbladigen,
straatgras en windhalm

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

GEVARENAANDUIDINGEN

VOORZORGSMAATREGELEN

Voor gebruik in wintergranen zoals
gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.

P102: Buiten bereik van kinderen houden • P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.
AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat pendimethalin 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.
HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
Temperatuur tijdens opslag tussen -5°C en 35°C. In originele verpakking bewaren. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.

Werkzame stof:
Pendimethalin 400 g/L (37,5 % w/w)
Diflufenican 40 g/L (3,7 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat (SC)
Resistentiecode: HRAC K1, F1

2 x 10 L

Activus® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Deutschland GmbH

Scan voor gebruik

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze
is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.
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Toelatingsnummer: 14205N
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

NEDERLAND

ADAMA
Northern Europe B.V.

ACTIVUS SUPER
®
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