Selectief onkruidbestrijdingsmiddel in aardappelen,
wintertarwe, wintergerst, winterrogge en triticale
Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stof: prosulfocarb
Gehalte: 800 g/L (78,4% w/w)
Toelatingsnummer: 15029 N
Chargenummer | Formuleringsdatum: zie verpakking
De identiteit van alle stoffen
in het mengsel die bijdragen
tot de indeling van het mengsel: prosulfocarb.

WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen:
H317
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
P261
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
P280C
Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
SP1
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
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Aanvullende etiketelementen:
EUH401
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het
milieu te voorkomen.

Inhoud :

6L
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Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel)
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus

Aardappelen

Voor opkomst

Eenjarige onkruiden

4.0 L/ha

1

Wintertarwe

Voor opkomst of na opkomst

Eenjarige onkruiden

1.5 – 4.0 L/ha

1

Wintergerst

Voor opkomst of na opkomst

Eenjarige onkruiden

1.5 – 4.0 L/ha

1

Winterrogge

Voor opkomst of na opkomst

Eenjarige onkruiden

1.5 – 4.0 L/ha

1

Triticale

Voor opkomst of na opkomst

Eenjarige onkruiden

1.5 – 4.0 L/ha

1

Toepassingsvoorwaarden
In wintertarwe, wintergerst, winterrogge en triticale alleen in de herfst
toepassen.
FIDOX 800 EC dient verspoten te worden met een volume van 200-400 L
water/ha.
Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen, is toepassing uitsluitend toegestaan indien
gebruik wordt gemaakt van een lage spuitboomhoogte (30 cm boven
de top van het gewas) + driftarme Venturidop + kantdop (low boom
ID90015 sprayer + end nozzle).
Als op een aangrenzend perceel bloeiende tulpen staan, kunnen bij contact met de werkzame stof de bloemstengels knikken (kiepers). Dit heeft
geen invloed op opbrengst en nateelt.
AANBEVELINGEN
Wintertarwe, wintergerst, winterrogge en triticale
FIDOX 800 EC bestrijdt een groot aantal eenjarige grassen (o.a. duist en
windhalm) en breedbladige onkruiden (o.a. kleefkruid, paarse dovenetel,
hoenderbeet, ereprijs, …).
De gebruiksdosis is 1,5 tot 4 liter per ha, 1 toepassing per 12 maanden.
De dosis van 4 L/ha is vereist bij sterke aanwezigheid van kleefkruid en/
of duist. Om een betere nawerking en een betere doeltreffendheid tegen
onder andere kamille en akkerviooltje te krijgen, kan men aan FIDOX 800
EC een voor dit gebruik erkend herbicide toevoegen. Zware combinaties
kunnen resulteren in mindere selectiviteit.
FIDOX 800 EC is veilig voor het gewas op voorwaarde dat het niet in contact komt met de kiemende zaden. Daarom moet het toegepast worden
op een fijn klaargelegd zaaibed en bij een regelmatige zaaidiepte van
minstens 3 cm. Op een grof zaaibed, op een lichte, op een zeer zware
of op een humusrijke grond is het beter een voor-opkomst behandeling
met FIDOX 800 EC te vermijden. Indien er veel regen verwacht wordt, is
het beter de behandeling uit te stellen.
Indien FIDOX 800 EC alleen wordt toegepast, zijn alle vervanggewassen
in het voorjaar mogelijk.
Aardappelen
FIDOX 800 EC is een selectief herbicide voor aardappelen.
FIDOX 800 EC wordt toegepast op bezakte ruggen tot kort vóór de opkomst van de aardappelen aan 4 liter per ha, 1 toepassing per 12 maanden.
FIDOX 800 EC versterkt de werking van andere bodemherbiciden tegen
o.m. kleefkruid, ereprijs, paarse dovenetel, zwarte nachtschade, melgan-

zenvoet, bingelkruid, duivenkervel, …, en tegen eenjarige grassen (duist,
windhalm en straatgras).
Maatregelen ter voorkoming van drift naar aangrenzende percelen:
Globachem NV raadt de volgende maatregelen aan om drift naar aangrenzende percelen te verminderen:
- Pas FIDOX 800 EC toe bij een temperatuur lager dan 15°C
- Gebruik (min.) 75% driftreducerende doppen
- Pas uw rijsnelheid en druk aan aan uw doppenkeuze
- Enkel toepassen bij weinig wind.

Herbicicde

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden
(volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

EERSTE HULP MAATREGELEN
Inademen: frisse lucht, rust. Indien er symptomen zijn, raadpleeg een
arts en toon het etiket of de verpakking.
Inslikken: niet doen braken, spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een
arts en toon het etiket of de verpakking.
Huid: spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Indien er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of
de verpakking.
Ogen: spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG
van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en
toon het etiket of de verpakking.
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg vervaardigd en
onderzocht. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan
aan onze controle ontsnappen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid van
de hand voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die direct of
indirect zou kunnen voortvloeien uit de bewaring, het transport of de
toepassing ervan.
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