BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Sportak EW
Toelatingsnummer 11567 N
Productgroep:
Formulering:
Werkzame stof:

W.1
fungicide
emulsie, olie in water
450 g/l prochloraz

WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen:
H410

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

Voorzorgsmaatregelen:
P280
P391
SP1

Beschermende handschoenen en beschermende kleding 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.

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).
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:
a. in de teelt van wintertarwe, zomertarwe, wintergerst en zomergerst;
b. ten behoeve van de teelt van bloembol- en bolbloemgewassen.

Veiligheidstermijn
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 6 weken voor wintertarwe, zomertarwe, wintergerst en zomergerst.
Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/of knollen.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING
Wintertarwe en zomertarwe, ter bestrijding van bladvlekkenziekte (Mycosphaerella graminicola) en kafjesbruin (Leptosphaeria nodorum).
Een éénmalige behandeling uitvoeren in de periode vanaf het verschijnen van het vlagblad tot begin bloei.
Dosering: 1 liter per ha in combinatie met een daartoe geëigend middel ter bestrijding van andere blad- en aarziekten.
Wintertarwe en zomertarwe, ter bestrijding van meeldauw (Erysiphe graminis f. sp. tritici).
Een bespuiting uitvoeren zodra tijdens het schieten van het gewas op het derde blad van boven meeldauw wordt waargenomen.
Dosering: 1 liter per ha.
Wintergerst en zomergerst, ter bestrijding van meeldauw (Erysiphe graminis f. sp. hordei).
Een bespuiting uitvoeren zodra tijdens het schieten van het gewas op het derde blad van boven meeldauw wordt waargenomen.
Dosering: 1 liter per ha.
Wintergerst, ter bestrijding van bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis) en netvlekkenziekte (Pyrenophora teres).
Een behandeling uitvoeren zodra in het voorjaar aantasting wordt waargenomen.
De behandeling zonodig herhalen.
Dosering: 1 liter per ha.
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Dompelbehandeling van bloembollen en bolbloemen
In deze gebruiksaanwijzing is voor de toepassingen voor bloembollenplantgoed steeds uitgegaan van een standaardontsmettingswijze waarbij gestreefd
dient te worden naar minimale restanten door opgebruik. Voor de toegestane wijze van verwerken van restanten ontsmettingsvloeistof wordt verwezen naar
de “Beschikking verwijdering dompelvloeistof bloembollen en -knollen”.
Voor andere toepassingstechnieken (kort dompelen, schuimen e.d.) zullen afgeleide doseringen nodig zijn. Raadpleeg hiervoor de betreffende
voorlichtingspublicaties waarin tevens is aangegeven hoe, overeenkomstig voornoemde Beschikking, de restanten kunnen worden verwerkt.
Hippeastrum, ter bestrijding van Stagonospora en wortelrot (Fusarium-soort).
Bij voorkeur vlak voor het planten de bollen gedurende 15 minuten dompelen in een oplossing van 0,2-0,4% (200-400 ml per 100 liter water). De hoogste
dosering gebruiken voor de kleinere maten plantgoed.
Enige groeivertraging is niet uitgesloten; bij bloeibare bollen moet de dosering niet hoger zijn dan 0,2% terwijl op het moment van behandeling uiterlijk nog
geen blad en/of knop zichtbaar mag zijn i.v.m. risico’s van bloemsteelverruwing.
Gladiolen, ter bestrijding van knolrot (Fusarium oxysporum f.sp. gladioli).
Het plantgoed gedurende 15 minuten dompelen in een oplossing van 0,4% (400 ml per 100 liter water).
Nerines, ter bestrijding van bolrot (Fusarium sacchari var. elongatum).
De bollen vlak voor het planten gedurende 15 minuten dompelen in een oplossing van 0,4% middel (400 ml per 100 liter water).
Hyacinten, ter bestrijding van huidziekte (Fusarium oxysporrum f.sp. hyacinthi en Embellisia hyacinthi).
Het plantgoed vlak voor het planten gedurende 15 minuten dompelen in een oplossing van 0,2-0,4% (200-400 ml per 100 liter water) waaraan 1% formaline
40% (1 liter per 100 liter water) wordt toegevoegd.
De hoogste concentratie middel gebruiken naarmate het Fusarium-probleem in sterkere mate voorkomt.
De wortelkrans moet ten tijde van de behandeling nog in rust zijn en het verdient aanbeveling de bollen direkt na de behandeling te planten.
Tulpenplantgoed, ter bestrijding van huidziek (Septocylindrium-soort) en zuur (Fusarium oxysporum f.sp. tulipae).
Het plantgoed kort voor het planten gedurende 15 minuten dompelen in een oplossing van 0,2-0,4% (200-400 ml per 100 liter water), afhankelijk van de mate
waarin het optreden van de ziekte wordt verwacht.
Daar in combinatie met zineb/maneb bevattende produkten uitvlokkingsproblemen onstaan, het middel uitsluitend ten behoeve van de basisontsmetting in
combinatie met een daartoe geëigend middel gebruiken.
Narcis, ter voorkoming van de verspreiding van bolrot (Fusarium oxysporrum f.sp. narcissi), koprot (Botryotinia narcissicola en/of Stagonospora-soort) en
huidziek bij het dompelen van plantgoed.
Wanneer plantgoed wordt gedompeld, hetzij in een 2-uurs-warmwaterbed of in een koudwaterbad (15 minuten), kan het middel aan het dompelbad worden
toegevoegd in een concentratie van 0,1% (100 ml per 100 liter dompelvloeistof) in combinatie met andere voor dit doel toegelaten middelen.
Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij laat ontsmetten en vooral wanneer er al een sterke spruitontwikkeling is, is er kans op schade.
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Lelieplantgoed, ter bestrijding van bewaarrot (Penicillium-soort), bolrot (Fusarium oxysporum) en schubrot (Nectria radicicola).
Het plantgoed bij voorkeur kort na de oogst en voor het in bewaring brengen gedurende 5 tot 15 minuten dompelen in een oplossing van 0,2 tot 0,3% Sportak
EW (200-300 ml per 100 liter water). Concentratie en duur van de dompeling zijn afhankelijk van aard en ernst van het ziekteprobleem.
Onder bepaalde omstandigheden, vooral wanneer nieuwe spruitontwikkeling op gang is gekomen, is er kans op schade.
Leverbare lelies, ter bestrijding van bewaarrot (Penicillium-soorten) en bolrot (Fusarium oxysporum).
De bollen vlak voor het inpakken gedurende 1-15 minuten dompelen in een concentratie van 0,2% (200 ml per 100 liter water).
Re-entry
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder
gebruik van beschermende maatregelen.
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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