TOMAHAWK® 200 EC
Herbicide

Werkzame stof:
Fluroxypyr-meptyl
Gehalte:
288 g/L (29,2 % w/w)
Aard van het preparaat:
Emulgeerbaar concentraat
Resistentiegroep: HRAC O
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TOMAHAWK® 200 EC
Herbicide
Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
288 g/L Fluroxypyr-meptyl (29,2 % w/w)
Toelatingsnummer: 15280N

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
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid
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
Benzeensulfonzuur, C10-13 Alkyl derivaten, calcium zout
GEVARENAANDUIDINGEN
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen
terechtkomt • H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • H336: Kan
slaperigheid of duizeligheid veroorzaken • H410: Zeer giftig voor in het
water levende organismen, met langdurige gevolgen.

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de
spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens
worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
Aanraking met de ogen, huid en kleding vermijden. Damp niet
inademen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Opslaan in een
koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden
hergebruikt.

VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P261: Inademing
van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • P280:
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen • P301 + P310: NA
INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen •
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • P331: GEEN braken opwekken •

GEVAAR
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Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.
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TOMAHAWK® 200 EC
Herbicide
Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
288 g/L Fluroxypyr-meptyl (29,2 % w/w)
Toelatingsnummer: 15280N

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
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten
huid 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
Benzeensulfonzuur, C10-13 Alkyl derivaten, calcium zout
GEVARENAANDUIDINGEN

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de
spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens
worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
Aanraking met de ogen, huid en kleding vermijden. Damp niet
inademen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Opslaan
in een koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.

VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P261: Inademing
van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden • P280:
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen • P301 + P310: NA
INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen •
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • P331: GEEN braken opwekken •
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GEBRUIK & DOSIS

UN 3082

EERSTE HULP

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen
terechtkomt • H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel • H336: Kan
slaperigheid of duizeligheid veroorzaken • H410: Zeer giftig voor in
het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

GEVARENAANDUIDINGEN &
VOORZORGSMAATREGELEN

hier openen

EERSTE HULP MAATREGELEN
Inademing
Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Zuurstof toedienen of kunstmatige
ademhaling toepassen, indien nodig. Medische hulp inroepen.
Contact met de huid
Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en
water, vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een
ongewenste uitwerking ontwikkelt.

EERSTE HULP

Contact met de ogen
Het oog gedurende tenministe 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak
met de oogleden te knipperen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
spoelen. Onmiddellijk een oogarts raadplegen.
Inname
De mond spoelen met water. Veel water drinken. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk
een arts raadplegen.
ADVIES VOOR DE ARTS
Symptomatisch behandelen.

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.
Type
toepassing

Te bestrijden
organisme

Dosering
(middel)
per toepassing

Maximale
dosering
(middel)
per toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per
teeltcyclus

Veiligheidstermijn in
dagen

Wintergraan
m.u.v.
kanariezaad

Na opkomst

Breedbladige
onkruiden

0,75-0,9
L/ha

0,9 L/ha

1

-

Zomergraan
m.u.v. teff

Na opkomst

Breedbladige
onkruiden

0,75-0,9
L/ha

0,9 L/ha

1

-

Maïs

Na opkomst

Zwarte
nachtschade1,
akkerwinde 2,
gewone
haagwinde3

0,9 L/ha

0,9 L/ha

1

-

Graszaadteelt van
raaigrassen
en gewoon
beemdgras

Na opkomst

Breedbladige
onkruiden

0,9 L/ha

0,9 L/ha

1

7

Weiland,
waarin geen
vee aanwezig
is

Over het
gewas

Breedbladige
onkruiden

0,9-1,5
L/ha6

1,5 L/ha

1

Pleksgewijs

Ridderzuring4,
kleine
brandnetel5

0,3%
(30 mL in
10 L water),
max 0,12 mL
middel/m2

0,12 L/ha7

1

7 tussen
toepassing
en beweiden/
maaien

Maaigrasland

Over het
gewas

Breedbladige
onkruiden

0,9-1,5
L/ha6

1,5 L/ha

1

7 tussen
toepassing
en beweiden/
maaien

Randen van
Weilanden

Pleksgewijs

Breedbladige
onkruiden

0,2-0,3%
(20-30
mL in 10
L water),
max 0,12 mL
middel/m2

0,12 L/ha7

1

-

GEBRUIK & DOSIS

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied

Type
toepassing

Te bestrijden
organisme

Dosering
(middel)
per toepassing

Maximale
dosering
(middel)
per toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per
teeltcyclus

Veiligheidstermijn in
dagen

Akkerranden

Pleksgewijs

Breedbladige
onkruiden

0,2-0,3%
(20-30 mL in
10 L water),
max 0,12 mL
middel/m2

0,12 L/ha7

1

-

zwarte nachtschade (Solanum nigrum)
2 akkerwinde (Convolvulus arvensis)
3
gewone haagwinde (Convolvulus sepium)
4
ridderzuring (Rumex obtusifolius)
5 brandnetel (Urtica urens)
6
Op jong grasland mag maximaal 0,9 L product per hectare gebruikt worden.
Op oud grasland mag maximaal 1,5 L product per hectare gebruikt worden
7
Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.
1

Toepassingsvoorwaarden
Het middel dient te worden toegepast in 150-400 liter water/ha.
Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende
planten te beschermen is toepassing van het middel op oud grasland (neerwaarts
bespoten) uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal
75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van
het middel op maïs, wintergraan, zomergraan, graszaadteelt van Lolium spp.
en Poa pratensis, en jong grasland uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt
gemaakt van minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen.
Om het grondwater te beschermen mag dit product in de volvelds toepassing
op akkerranden niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden in de
periode van 1 september tot 1 maart.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof fluroxypyr. Fluroxypyr behoort tot de Pyridine
caboxyzuren. De HRAC code is O.
Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader
van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de
voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN
Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA
om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt
te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening
voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele
restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden
uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te
voorkomen.
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer
informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te
beperken.

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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TOMAHAWK® 200 EC

TOMAHAWK® 200 EC

TOMAHAWK 200 EC
®

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
288 g/L Fluroxypyr-meptyl (29,2 % w/w)
Toelatingsnummer: 15280N
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
Benzeensulfonzuur, C10-13 Alkyl derivaten, calcium zout
GEVARENAANDUIDINGEN
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de
luchtwegen terechtkomt • H318: Veroorzaakt ernstig
oogletsel • H336: Kan slaperigheid of duizeligheid
veroorzaken • H410: Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.
VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P261:
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel
vermijden • P280: Beschermende handschoenen/
beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen • P301 + P310: NA
INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/
arts raadplegen • P305 + P351 + P338 + P310: BIJ
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal minuten; contactlenzen

Werkzame stof:
Fluroxypyr-meptyl
Gehalte:
288 g/L (29,2 % w/w)
Aard van het preparaat:
Emulgeerbaar concentraat
Resistentiegroep: HRAC O

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of
een gebarsten huid 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
Aanraking met de ogen, huid en kleding vermijden.
Damp niet inademen. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren. Opslaan in een koele, goed geventileerde
ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.
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verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen •
P331: GEEN braken opwekken • 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
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TOMAHAWK 200 EC
®
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