BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Prodax
Toelatingsnummer 15089 N W.1
Productgroep:
groeiregulator
Formulering:
water dispergeerbaar granulaat
Werkzame stoffen:
prohexadione-calcium (50 g/kg) + trinexapac-ethyl (75 g/kg)
Gevarenaanduidingen:
H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:
P273
P280A
P501
SP 1

Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen dragen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Of geleegd/gespoeld afvoeren conform STORL.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. (Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater/Zorg
ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.)

Aanvullende etiketelementen:
EUH401

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies: Verpakking, etiket en/of veiligheidsblad aan de dokter voorleggen.
Na inademen: Rust en 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 vervolgens veel 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 professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens
Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsgebied

Doel groeiregulatie

Dosering (middel)
per toepassing

Maximale
dosering
(middel) per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus

Maximaal aantal
kg middel per ha
per teeltcyclus

Minimum interval
tussen toepassingen
in dagen

Wintertarwe

Voorkomen van
legering

0,75 *a

2

1,0 kg/ha

7

Wintergerst

Voorkomen van
legering

0,5 kg/ha *b
1,0 kg/ha *a
0,75 kg/ha *b

2

1,5 kg/ha

7

Winterrogge

Voorkomen van
legering

1,0 kg/ha *a
0,75 kg/ha *b

2

1,0 kg/ha

7

Triticale

Voorkomen van
legering

0,3 - 0,75 kg/ha
*a
0,5 kg/ha *b
0,5 – 1,0 kg/ha *a
0,5 - 0,75 kg/ha
*b
0,5 - 1,0 kg/ha *a
0,5 - 0,75 kg/ha
*b
0,3 - 0,75 kg/ha
*a
0,5 kg/ha *b
0,3 - 0,75 kg/ha
*a
0,3 - 0,5 kg/ha *a

0,75 kg/ha *a

2

1,0 kg/ha

7

0,75 kg/ha

-

0,5 kg/ha

-

0,75 kg/ha

-

0,5 kg/ha

-

0,5 kg/ha *b
Voorkomen van
0,75 kg/ha *a
1
legering
Zomertarwe
Voorkomen van
0, 5 kg/ha *a
1
legering
Zomergerst
Voorkomen van
0,3 - 0,75 kg/ha
0,75 kg/ha *a
1
legering
*a
Haver
Voorkomen van
0,3 - 0,5 kg/ha*a
0,5 kg/ha *a
1
legering
*a toepassing tot en met het stadium waarin het vlagblad volledig is ontwikkeld (BBCH 39)
*b toepassing na het stadium waarin het vlagblad volledig is ontwikkeld (BBCH 39)
Spelt
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Toepassingsvoorwaarden
Er zijn geen aanvullende toepassingsvoorwaarden.

Aanbevelingen
Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.
Product stewardship
Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te
beperken.
Algemeen
Prodax is een gebruiksvriendelijke spuitkorrel. Zorg tijdens het klaarmaken voor voldoende waterstroom en roering. Schenk voorzichtig en gedoseerd het
product in de spoelbak. Bij gebruik van meerdere producten in een tankmix, heeft het de voorkeur om spuitkorrels, zoals Prodax, als eerste toe te dienen.
Beschermende handschoenen dragen bij het aanmaken van de spuitvloeistof.
Re-entry
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder
gebruik van beschermende maatregelen.
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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