BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Sporgon
Toelatingsnummer 8555 N W.2
Productgroep:
fungicide
Formulering:
spuitpoeder
Werkzame stof:
46% prochloraz
WAARSCHUWING
Gevarenaanduidingen:
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
P280
P284
P391
SP 1

Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
Adembescherming dragen.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:
EUH401 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.
Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.
Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.
Na inslikken: Mond spoelen en daarna rijkelijk water drinken.
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).

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van:
a. champignons, mits de lozing van het afvalwater op het oppervlaktewater geschiedt via een bezinkvoorziening en rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI);
b. bloemisterijgewassen.

Veiligheidstermijn
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 10 dagen voor champignons.
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht tijdens het aanmaken van de spuitvloeistof en het
spuiten.
Behandelde gebieden niet zonder beschermende kleding en handschoenen betreden totdat de spuitvloeistof is opgedroogd.

GEBRUIKSAANWIJZING
Champignons, tegen droge en natte mollen en spinnewebschimmels.
Een éénmalige behandeling uitvoeren binnen 5 dagen na het afdekken.
Dosering: 200 gram in 100 liter water per 100 m².
Spathiphyllum, ter bestrijding van Cylindrocladium spathiphylli
Zodra de eerste aantasting wordt waargenomen per plant een oplossing aangieten die 0,1% (100 gram per 100 liter water) Sporgon bevat. (Voor de per pot
te gebruiken hoeveelheid oplossing zie onderstaande tabel).
Afhankelijk van de ziektedruk de behandeling om de 14 dagen herhalen.

Ctgb Besluit 3 oktober 2014

BASF Nederland B. V., Divisie Agro
Potmaat in cm

Hoeveelheid oplossing per pot in ml

7
9
10
12
14
17

50
75
100
125
150
200

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.
BASF Nederland B.V.
Divisie Agro
Postbus 1019
6801 MC Arnhem
Tel. 026-3717171
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