Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een
gewasbehandeling (Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst
toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 201 1) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden
Werkzaamheid
getoetst op

Dosering* middel
per toepassing

Maximale dosering middel per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus of per
12 maanden

Maximaal
aantal liter
middel per
ha per 12
maanden

Minimum interval
tussen toepassingen
in dagen

Aardbei (onbedekte teelt)

Mijten1

0,05% (50 ml
per 100 l water)

0,5 l/ha

2 per 12
maanden

1 l/ha

7

Dahliaknollen

Mijten1

0,05% (50 ml
per 100 l water)

0,5 l/ha

2 per 12
maanden

1 l/ha

7

Bloemisterijgewassen
(bedekte teelt)

Mineervlieg2

0,1% (100 ml
per 100 l water)

1 l/ha

3 per blok en 9
per 12 maanden

Mijten1

0,05% (50 ml
per 100 l water)

0,5 l/ha

5 per 12
maanden

Bloemisterijgewassen
(onbedekte teelt

Mijten1

0,05% (50 ml
per 100 l water)

0,5 l/ha

2 per 12
maanden

1 l/ha

7

Boomkwekerijgewassen
(onbedekte teelt)

Mijten1

0,05% (50 ml
per 100 l water)

0,5 l/ha

2 per 12
maanden

1 l/ha

7

Vaste plantenteelt
(onbedekte teelt)

Mijten

0,05% (50 ml
per 100 l water)

0,5 l/ha

2 per 12
maanden

1 l/ha

7

1

INSECTICIDE

Toepassingsgebied

GEVAAR

5l ℮

7 dagen binnen een
blok en 28 dagen
tussen twee blokken
9 l/ha

MILBEKNOCK®

7

teeltvrije zone
- Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen met 1 ,5 meter
(standaard) teeltvrije zone
¡ Minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen met 1,0 meter
(standaard) teeltvrije zone
Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwitarthropoden. Vermijd
onnodige blootstelling.

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
1% milbemectin.

Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P210

UN1993
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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.

H226
H304
H335
H336
H410

Toelatingsnummer: 12364 N W.3
Chargenummer/Formuleringsdatum: zie
verpakking

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

Toelatingsnummer: 12364 N W.3 │ Werkzame stof: milbemectin │ Gehalte: 1% │
Formulering: emulgeerbaar concentraat (EC)
De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het
mengsel: nafta, laag kookpunt, aromatisch.

INSECTICIDE in de teelt van snijbloemen
en potplanten onder glas. In de
buitenteelt van bloemisterijgewassen,
boomkwekerijgewassen, vaste planten,
aardbeien en dahliaknollen.

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden
afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.
1
Spintmijten (Tetranychus spp.)
2
Floridamineervlieg (Liriomyza trifolii), Nerfmineervlieg (Liriomyza huibrensis), Tomatenmineervlieg (Liriomyza bryoniae)

Overige toepassingsvoorwaarden
Toepassing in aardbei is alleen toegestaan tot aan de bloei en na
de pluk en in de vermeerdering van aardbeiplanten
Om in het waterlevende organismen te beschermen is toepassing
op percelen grenzend aan oppervlaktewaters in de onderstaande
teelten uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van
een van de aangegeven maatregelen:
in de onbedekte teelt van aardbei:
- Minimaal 50% drifreducerende spuitdoppen met 4,3 meter
teeltvrije zone
- Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen met 1 ,5 meter
(standaard) teeltvrije zone
- Minimaal 90%o driftreducerende spuitdoppen met 1,0 meter
(standaard) teeltvrije zone
in de onbedekte teelt van dahliaknollen:
- Minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen met 4,4 meter
teeltvrije zone
- Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen met 1 ,5 meter
(standaard) teeltvrije zone
- Minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen met 1,0 meter
(standaard) teeltvrije zone;
ln de onbedekte teel van bloemisterijgewassen:
- Minimaal 50% drifreducerende spuitdoppen met 4,6 meter
teeltvrije zone
- Minimaal 75% spuitdoppen met 0,5 meter (standaard) teeltvrije
zone;
in de onbedekte teelt van spillen:
- teeltvrije zone van 8,9 meter met de axiaalspuit
in onbedekte teelt van overige neerwaarts gespoten
boomkwekerijgewassen en vaste planten:
- Minimaal 50% driftreducende spuitdoppenmet 4,8 meter

Inhoud:

® Gedeponeerd handelsmerk en product van
Mitsui Chemicals Agro Inc., Japan

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P235
Koel bewaren.
P261
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P301+P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ … raadplegen.
P331
GEEN braken opwekken.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking
bewaren.
P501
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval.
SP1
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPe8
Gevaarlijk voor bijen./Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen.
EUH208
EUH401

Bevat octabenzone. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het
milieu te voorkomen.
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