BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Allure vloeibaar
Toelatingsnummer 11585 N W.3
Productgroep:
Formulering:
Werkzame stof:

fungicide
Suspensie concentraat
333 g/l chloorthalonil en 105 g/l prochloraz
koperchloride-complex

De identiteit van alle stoffen in het
mengsel die bijdragen tot de
chloorthalonil, prochloraz
indeling van het mengsel:

GEVAAR

Gevarenaanduidingen:
H317
H318
H332
H335
H351
H361d
H410

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Schadelijk bij inademing.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:
P261
P280c
P284
P305 + P351 + P338
P308 + P313
P310
SP 1
EUH401

Inademing van spuitnevel/damp vermijden.
Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
Adembescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk. Blijven spoelen.
Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
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.
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Eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding
verwijderen.
Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp. Direct corticosteroid-doseeraerosol inhaleren.
Na huidcontact: Direct met veel water grondig wassen, steriel verband aanleggen, huidarts raadplegen.
Na contact met de ogen: Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.
Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:
Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst
toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
Toepassingsgebied

Tulp
(bedekte, niet-grondgebonden teelt)
Lelie, leverbaar
(bedekte, niet-grondgebonden teelt)
*1 huidziek (Septocylindrium spp.)
*2 bewaarrot (Penicillium spp.)

Type toepassing

Te bestrijden
organisme

Dosering (middel) per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per 12
maanden

dompelbehandeling

Huidziek *1

1

dompelbehandeling

Bewaarrot *2

1,5% (1,5 liter middel per
100 liter water)
1,0% (1 liter middel per 100
liter water)

1

Het gebruik in de teelt van bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte, niet-grondgebonden teelt), voor de onderstaand vermelde teelt-ziekte combinaties, is
beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom
aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en
verantwoordelijkheid van de gebruiker.
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Toepassingsgebied

Bloembol- en bloemknolgewassen
m.u.v. tulp en leverbare lelie
(bedekte, niet-grondgebonden teelt)
Tulp
(bedekte, niet-grondgebonden teelt)
Lelie, leverbaar
(bedekte, niet-grondgebonden teelt)
*1 huidziek (Septocylindrium spp.)
*2 bewaarrot (Penicillium spp.)
*3 Fusarium (Fusarium tulipea)

Type toepassing

Te bestrijden
organisme

Dosering (middel) per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per 12
maanden

dompelbehandeling

Huidziek *1,
Bewaarrot *2,
Fusarium *3
Bewaarrot *2,
Fusarium *3
Huidziek *1, Fusarium
*3

1,0% (1,0 liter middel per
100 liter water)

1

1,0% (1,0 liter middel per
100 liter water)
0,8% (0,8 liter middel per 100
liter water)

1

dompelbehandeling
dompelbehandeling

1

Toepassingsvoorwaarden
Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en knollen.
Vanaf 1 januari 2018 is het in de bedekte teelten niet toegestaan om ongezuiverd afvalwater te lozen. Het te lozen afvalwater mag uitsluitend op het
oppervlaktewater of riool worden geloosd, nadat het door een goed werkende zuiveringsvoorziening is geleid die tenminste 95% van de werkzame stof uit
deze afvalwaterstroom verwijdert.

AANBEVELINGEN
Product stewardship
Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te
beperken.
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden
ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het
transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.
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