LOOFDODINGSMIDDEL

Inhoud:

15l ℮

Loofdodingsmiddel in de teelt van aardappelen

Toelatingsnummer: 15316N

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van 680 g/l nonaanzuur

Chargenummer/Formuleringsdatum:
zie verpakking

GEVAAR

BELOUKHA®
Toelatingsnummer: 15316N
Werkzame stof: nonaanzuur
Gehalte: 680 g/l
Formulering: emulgeerbaar concentraat (EC)
Gevarenaanduidingen:
H315
Veroorzaakt huidirritatie.
H318
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
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Voorzorgsmaatregelen:
P264
Na het werken met dit product de handen grondig
wassen.
P280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P310
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
SP1
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende informatie:
EUH401
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

24u Noodnummer: +32 (0)14/58.45.45

® Gedeponeerd handelsmerk van Belchim Crop Protection N.V/S.A.

Erkenningshouder en verdeler: Belchim Crop Protection N.V./S.A. | Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel | België
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Wettelijk gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als doodspuitmiddel voor het professionele gebruik door middel van een
gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1,
Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden:
Toepassingsgebied

Type toepassing

Werkzaamheid
getoets op

Dosering*
middel per
toepassing

Maximaal
aantal toepassingen per
teeltcyclus

Minimum
interval tussen
toepassingen in
dagen

Aardappelen
(geklapt)

doodspuiten

aardappelloof

16 L/ha

2

5

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per
toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
Overige toepassingsvoorwaarden
Continu roeren tijdens het preparen en toepassen van de formulering.
Om de niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen en planten te beschermen is toepassing uitsluitend
toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen en kantdop.
Het middel werkt niet selectief en kan dus planten en struiken die met het middel in contact komen rechtstreeks of na overwaaien, ernstig beschadigen of doden. Werk nauwkeurig, behandel alleen die planten die
bestreden moeten worden.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld
zoals wettelijk is voorgeschreven.

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.
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