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Onkruidbestrijdingsmiddel ter bestrijding van breedbladige
onkruiden in cultuurgrasland.

EC

Toelatingsnummer: 6215 N
Aard van het preparaat: met water mengbaar concentraat
W.5
Werkzame stoffen: 90 g/l dicamba en 660 g/l MCPA
Lotnummer: zie verpakking
Gevarenaanduidingen
H302 	Schadelijk bij inslikken.
H317 	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	
Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 	
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
P261 	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280	
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P301 + P312	NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.
P302 + P352	 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
P305+P351+ BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
P338+P310
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/
arts/...raadplegen.
P403 + P233 	 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten
verpakking bewaren.
SP1	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.
Deze verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.
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® = Geregistreerd handelsmerk.

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.
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Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na-opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Dosering (middel) per
toepassing
1.5 l/ha

Maximaal aantal toepassingen per
12 maanden
1

Veiligheidstermijn in dagen
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Toepassings Te bestrijden
gebied
organisme
Cultuurgrasland Breedbladige
onkruiden
Toepassingsvoorwaarden

7 dagen tussen toepassing en beweiden en/
of maaien

Behandelde percelen mogen niet tijdens of binnen één week na toepassing worden beweid of gemaaid ten behoeve van voederdoeleinden

Om het grondwater te beschermen mag dit product in de periode van 1 september tot 1 maart niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen Dicamba en MCPA. Dicamba en MCPA behoren tot de Synthetische auxines. De Hrac code is O. Bij dit product
bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
Aanbevelingen

EC

Algemeen:
Jepolinex Pro® is een selectief systemisch herbicide ter bestrijding van een- en meerjarige onkruiden, waaronder wortelonkruiden.
Om wortelonkruiden goed te bestrijden moeten deze bij de bespuiting voldoende ontwikkeld zijn.
De werking van Jepolinex Pro® wordt bevorderd door weersomstandigheden die gunstig zijn voor de fotosynthese (licht en temperatuur). Bespuitingen,
tijdens een periode van actieve groei, zullen de resultaten positief beïnvloeden. Niet spuiten indien neerslag wordt verwacht binnen enkele uren na bespuiting.
Toepassing in cultuurgrasland: voedergrasland (weiland, maaigrasland) en graszodenteelt
Toepassen tegen breedbladige onkruiden tot 7 dagen voor beweiden of maaien.
Dosering: 1,5 l/ha. 1 toepassing per 12 maanden
Bereiding van de spuitoplossing
Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten. Mengen en verder al mengende met water aanvullen.
Aanbevolen hoeveelheid water: voldoende water gebruiken.
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Voorzorgsmaatregelen
Vermijd spuitdrift op naburige gewassen. Zeer gevoelig is bijvoorbeeld witlof in zomer en herfst.
Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.
Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal daarvoor bestemd is.
Waarborg
Wij garanderen dat de samenstelling van de producten in gesloten, originele verpakkingen gelijk staat aan de indicaties aangegeven op de etiketten.
Aangezien de opslag en het gebruik buiten onze invloed liggen, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte gevolgen n.a.v. foutief
gebruik van de producten of gebruik in strijd met de voorschriften. Meerdere factoren, zoals weer, bodem, plantensoort, toepassingstechnieken, toepassingstermijn, resistentie, menging met andere producten, enz. kunnen invloed op de werking van het product hebben. Dit kan, onder ongunstige omstandigheden, een verandering van de effectiviteit van het product tot gevolg hebben of aanleiding zijn voor schade aan het gewas. Voor deze resultaten kunnen de distributeurs en de producenten geen verantwoording nemen.
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