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Toki®
Toelatingsnummer
Wnr
Productgroep
Aard van het preparaat
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)

12968 N
W.1
Herbicide
Spuitpoeder
flumioxazin (500 g/kg)

Classificatie
de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:
Pictogram

Signaalwoord
Gevarenaanduidingen
Voorzorgsmaatregelen

Aanvullende etiketelementen
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GEVAAR
H360 Kan het ongeboren kind schaden.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatbescherming dragen.
P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval. Of geleegd/gespoeld afvoeren conform
STORL.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
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SPo 2 Was alle beschermende kleding na gebruik.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
® = Geregistreerd handelsmerk Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

STORL logo
Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval, nadat deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Hulpverleners moeten aan
eigen veiligheid denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding direct verwijderen.
Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.
Na huidcontact: Direct met veel water en zeep grondig wassen, doktershulp.
Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.
Na inslikken: Direct mond spoelen en rijkelijk water drinken, braken opwekken, doktershulp.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:
Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden
versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden

Onverhard

Onkruiden

1,2 kg/ha

1

Open verhardingen

Onkruiden

1,2 kg/ha

1
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Toepassingsvoorwaarden
Dit middel mag niet worden toegepast op halfopen en gesloten verhardingen.
Aanbevelingen
Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik.
Product stewardship
Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.
Algemeen
Toki bestrijdt zowel kiemende als zeer jonge éénjarige en tweejarige onkruiden. Onder andere de onkruiden klein kruiskruid, vogelmuur, perzikkruid, ereprijs en
melganzenvoet worden goed bestreden. Onkruiden zoals straatgras en hanenpoot zijn minder gevoelig voor het middel. Toki toepassen met een watervolume van
200-400 liter per hectare.
Het middel is een lang werkend bodemherbicide met contactwerking. Het middel is met name effectief op kiemende onkruiden. Het beste resultaat wordt verkregen
door toepassing in het voorjaar op kale grond, omdat dan kiemende onkruiden met name gevoelig zijn voor dit product.
Toepassing: onverhard
Toe te passen op onverharde plaatsen waar plantengroei ongewenst is, zoals fabrieksterreinen, opslagplaatsen, los- en laadplaatsen, boerenerven, rondom
gebouwen, onder hekwerk en omheiningen, onder vangrails, rondom verkeersborden en wegbebakingen, op grensstroken langs paden en wegen (mits onverhard),
op zandpaden, langs spoor- en trambanen, of andere onverharde plaatsen voor het in stand houden van een goede begaanbaarheid, een onbelemmerd uitzicht op
verkeersborden, of voor het voorkomen van beschadigingen door ingroei van bermvegetatie op wegen of paden.
Een behandeling niet binnen één jaar herhalen.
Toepassing: open verhardingen
Toe te passen op plaatsen met open verharding (gestort of waterdoorlatend materiaal als grint, schelpen of grasbetontegels e.d.) waar plantengroei ongewenst is,
zoals fabrieksterreinen, opslagplaatsen, los- en laadplaatsen, boerenerven, rondom gebouwen, onder hekwerk en omheiningen, onder vangrails, rondom
verkeersborden en wegbebakingen, op grensstroken langs paden en wegen (mits op open verharding), op grindpaden, op spoor- en trambanen of andere plaatsen
met open verharding voor het in stand houden van een goede begaanbaarheid, een onbelemmerd uitzicht op verkeersborden, of het voorkomen van
beschadigingen door ingroei van bermvegetatie op wegen of paden.
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Een behandeling niet binnen één jaar herhalen.
Toki niet toepassen op:
- half open verharding (elementverharding met voegen als trottoirtegels, straatstenen, stelconplaten, ZOAB e.d.)
- gesloten verharding (verharding zonder voegen als asfalt, beton e.d.)
- trottoirs of straatgoten
- parkeerterreinen bij benzinestations
- kunststof buitenbanen en kunststof sportvelden
- tennisbanen (niet gras) en atletiekbanen
- flagstones, grafzerken
- (rieten)daken en muren
Klaarmaken van de spuitvloeistof
- Vul de tank voor 1/3 met water.
- Start de roerinrichting.
- Voeg het benodigde aantal wateroplosbare verpakkingen van Toki toe, zonder deze te openen.
- Blijf zolang roeren totdat de wateroplosbare verpakkingen volledig zijn opgelost.
- Vul de tank verder onder voortdurend roeren.
Reinigen van de spuitapparatuur
Het wordt aanbevolen om de spuitapparatuur na gebruik als volgt schoon te maken:
- verdun de overgebleven vloeistof met water (ten minste 5 keer) en spuit dit bij voorkeur over de behandelde oppervlakte of over een reeds eerder
behandeld oppervlak.
- spoel onmiddellijk daarna in het veld de complete binnenkant van de tank en de spuit; spuit de slangen, spuitboom etc door met een hoeveelheid water die
tenminste overeenkomt met 10% van de tankcapaciteit; spuit het spoelwater rijdend met hoge snelheid over een behandeld perceel en spuit de
spuitapparatuur volledig leeg.
Gebruik daarna een reinigingsmiddel voor het schoonmaken en de verwijdering van achtergebleven restanten van Toki. Volg daartoe de gebruiksaanwijzing van het
betreffende reinigingsmiddel. Spuit het reinigingswater na het inwerken van het reinigingsmiddel over de bodem en spuit de spuitapparatuur volledig leeg.
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Laat het spoelwater nooit in het riool lopen noch in een beregeningsput, of een sloot, of ander oppervlaktewater en ook niet op een gewas dat gevoelig is voor dit
product of op een perceel waarop een voor dit product gevoelig gewas zal worden geteeld.
Re-entry
Na een behandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken
van beschermende maatregelen.
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan
kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de
toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.
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