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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

Voedergrasland

Vervroeging of
verlenging
groeiseizoen

0,02% (20 gram per 20 gram per ha
100 liter water)

Maximaal aantal
toepassingen per
12 maanden

Minimum
interval tussen de
toepassingen in
dagen

2

7

Het gebruik in de graszodenteelt is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel
gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt onder de verantwoordelijkheid
van de gebruiker.
Toepassingsgebied

Doel
groeiregulatie

Dosering
(middel) per
toepassing

Graszodenteelt

Groeistimulatie

0,02% (20 gram per 20 gram per ha
100 liter water)

S

Toepassingsvoorwaarden
Er zijn geen aanvullende toepassingsvoorwaarden
Aanbevelingen

Maximale
dosering
(middel) per
toepassing

Toepassingstijdstip en doseringen
SmartGrass verhoogt de grasgroei, wat leidt tot een vroegere
snede of ervoor zorgt dat het vee vroeger op de weide kan.

SmartGrass stimuleert de groei van de cellen zodat de
stengel en blad langer worden.
SmartGrass dient te worden toegepast onder groeizame omstandigheden.Toepassing op het juiste moment, met voldoende
bodemvocht en voldoende voeding, leidt tot een vervroegde
oogst of vroegere begrazing van 1-2 weken. Het maximale effect wordt meestal waargenomen 4-6 weken na toepassing.
Aanbevolen dosering: 20 gram per hectare
Bereiding van de spuitoplossing
In combinatie met alle goedgekeurde gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen in het spuittoestel.
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Maximaal aantal
toepassingen per
12 maanden

Minimum
interval tussen de
toepassingen in
dagen

2

7

Voorzorgsmaatregelen
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.

Toelatingsnummer: 14612 N
W2
Werkzame stof: gibberellinezuur
Aard van het preparaat: Wateroplosbaar granulaat
Gehalte: 400 g/kg
Lotnummer: zie verpakking
Voorzorgsmaatregelen
SP 1	Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
P261 	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Aanvullende etiketelementen
EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Lees altijd voor het gebruik het gehele etiket.
Deze verpakking mag niet opnieuw gebruikt worden.

Groeiregulator voor voedergrasland en
graszodenteelt.

Toelatingshouder
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
10A rue de la Vole Lactée
69370 Saint Didier Au Mont d’Or
Frankrijk
Tel: +33 (0)4 78 64 32 57

250 g

Nufarm b.v.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan de IJssel
Tel.: 010-3037725
www.nufarm.com/nl

Lotnummer:

14612-250-L4-0719-01

Productiedatum:

: Geregistreerd handelsmerk en product van Valent BioSciences LLC,
U.S.A.

®

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