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Groeiregulator voor appels en peren
Productnaam: MaxCel
Toelatingsnummer: 13147 N
Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat
Werkzame stof: 6-benzyladenine
Gehalte: 1,93%

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

EC

Voorzorgsmaatregelen
W.1
P280C	Beschermende handschoenen en beschermende
kleding dragen.
SP 1	Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt
Aanvullende etiketelementen
EUH208	Bevat propylgallaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

®: Gedeponeerd handelsmerk Sumitomo.

13147-5-L4-0919-01
F130000488C-0919
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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

Appel

Vruchtdunning

Peer

Vruchtdunning

Dosering (middel) per Maximale dosering
toepassing
(middel) per toepassing
0,375 -0,75 % (375 - 11,25 l/ha
750 ml per 100 liter
water)
0,75 - 1 % (750 tot
10 l/ha
1000 ml per 100 liter
water)

Toepassingsvoorwaarden
Maak geen pre-mix van MaxCel. Vul de tank half met water en
activeer de roerinstallatie. Voeg de noodzakelijke hoeveelheid
MaxCel toe. Het product dispergeert beter door voorzichtig te roeren. Te hard roeren kan leiden tot overmatige schuimvorming. Vul
voorzichtig roerend de tank aan tot het noodzakelijke volume.
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Aanbevelingen
Algemeen
MaxCel is een plantengroeiregulator. MaxCel bevordert het dunnen van de vruchten en hierdoor de grootte van het fruit. MaxCel
zorgt voor een betere bloei het volgende jaar.
MaxCel toepassen als de gemiddelde vruchtomvang 7 to 15 mm
bedraagt (optimium dunningseffect wordt bereikt bij 10–12 mm).
Toepassen op een droog gewas en als tot 4 uur na de toepassing
geen neerslag wordt verwacht. De beste resultaten worden bekomen onder langzaam uitdrogende weersomstandigheden (zoals
hoge luchtvochtigheid, en minimale windsnelheid).
Bij voorkeur toepassen bij een temperatuur van minstens 15° en
de verwachte maximale dagelijkse temperutuur 2 tot 3 dagen na
de dag van toepassing 20 tot 25 graden Celsius is. Helder weer en
hoge relatieve luchtvochtigheid bevorderen de werking.
MaxCel toepassen met voldoende water zodat de bedekking van
vruchten en bladeren optimaal is

EC

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van appels en peren in percelen die grenzen aan
oppervlaktewater uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt
gemaakt van één van de volgende maatregelen:

Maximaal aantal Veiligheidstermijn
toepassingen per in dagen
12 maanden

SP

-	een windhaag op de rand van het rijpad in combinatie met
éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting
van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van
tenminste 3 meter;
-	een tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van
tenminste 3 meter;
-	een Wannerspuit met reflectieschermen en standaard spuitdoppen met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3
meter;
-	minimaal 50 % driftreducerende spuitdoppen in combinatie
met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone
van tenminste 3 meter;
-	een KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en standaard spuitdoppen in de eerste 20 meter
grenzend aan het oppervlaktewater met inachtneming van een
teeltvrije zone van tenminste 3 meter.
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Toepassingen
Appel:
Toepassen bij een gemiddelde vruchtomvang van
10-12 mm. Maximaal 1 toepassing per jaar.
Dosering: 5-7,5 l/ha. De dosering aanpassen in functie van de
boomgaard (historie, grootte van de bomen, …)
en het ras.
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Peer:
Toepassen bij een gemiddelde vruchtomvang van
10-12 mm. Maximaal 1 toepassing per jaar.
Dosering: 7,5-10 l/ha (in conference 10 l/ha). De dosering aanpassen in functie van de boomgaard (historie, grootte van de bomen,
…) en het ras.
Bereiding van de spuitoplossing
Het product in de voor 1/2 gevulde spuittank gieten.
Mengen en verder al mengende met water aanvullen.
Voldoende water gebruiken, bij voorkeur 1000 l/ha.

Voorzorgsmaatregelen
Dit product in een originele gesloten verpakking en vorstvrij
bewaren, in een frisse, droge en afgesloten ruimte, die speciaal
daarvoor bestemd is.
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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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