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Toelatingsnummer: 6083 N
indien mogelijk. Blijven
Werkzame stof: 1-naftylazijnzuur
spoelen. Onmiddellijk een
Aard van het preparaat: Met water mengbaar
ANTIGIFCENTRUM of een arts
concentraat (SL)
raadplegen.
Gehalte: 80 g/l
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.
Lotnummer: zie verpakking
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijGevarenaanduidingen
zonder afval.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
SP1	Zorg ervoor dat u met het product
H361d	Wordt ervan verdacht het
of zijn verpakking geen water veroongeboren kind te schaden.
ntreinigt.
Voorzorgsmaatregelen
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P280	Beschermende handschoenen/
beschermende kleding/
oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen
P305 + BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 + voorzichtig afspoelen met water
P338 + gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen,
P310
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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
Toepassings Type toepassing Doel groeire Dosering
Maximaal Minimum
Veiligheids
gebied
gulatie
(middel) per aantal toe interval
termijn in
toepassing passingen tussen toe dagen
per 12 maan passingen in
den
dagen
Appel
Tijdens val bloem- Vruchtdunning 0,25 l/ha
1
blaadjes
Voor de oogst
Ter voorkoming 0,25 l/ha
2
7
7
van late val
Peer
Voor de oogst
Ter voorkoming 0,25 l/ha
2
7
7
van late val

W.2

GEVAAR

Toelatingshouder en distributeur
Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
Tel.: 010 303775
www.nufarm.com/nl
®

= Geregistreerd handelsmerk Nufarm.

Aanvullende etiketelementen
EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om
gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt
worden.

S

Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.

Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.
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Toepassingsvoorwaarden
Er zijn geen aanvullende toepassingsvoorwaarden.

Doseringsadvies
Ter voorkoming van late val bij appel en peer
Vroege rassen: 100 ml/ha
bij temp >25°C: 70 ml/ha
Late rassen:
125-150 ml/ha
bij temp <15°C: 200 ml/ha
Vruchtdunning: raadpleeg uw adviseur voor dosering
en tijdstip
Veiligheidstermijn
De week tussen de laatste toepassing en de oogst mag
niet korter zijn dan 1 week.
Gebruiksaanwijzing
Ter voorkoming van late val bij appels en peren in de
periode van 14 tot 7 dagen voor de pluk één bespuiting
uitvoeren. Spuiten op een droog gewas; de vruchten
en vruchtstelen moeten goed worden geraakt. Na de
bespuiting dient het gedurende 3 á 4 uur droog te
blijven omdat anders de resultaten tegenvallen.
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.
Bewaarcondities
Vorstvrij bewaren.

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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