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RAK 3 + 4 
 
Toelatingsnummer   12467 N 
Wnr W.1 
Productgroep Insecticide 
Aard van het preparaat  Damp ontwikkelend product 
Werkzame stof(fen) en gehalte(n) 80,3% (E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol en 75,8% (Z)-11-tetradecenylacetaat 
Houdbaarheidstermijn Bewaartemperatuur onder de 20 graden. Niet gebruikte ampullen in de koelkast bewaren. 
UFI CMG2-Q0QY-900K-TF59 

 
Classificatie  

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: 
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol 
Pictogram 

 

Signaalwoord WAARSCHUWING 
Gevarenaanduidingen  H315  Veroorzaakt huidirritatie. 

H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Voorzorgsmaatregelen P264 Na het werken met dit product met veel water en zeep grondig wassen. 

P272  Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. 
P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming. 
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen. 
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. 
P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 

Aanvullende etiketelementen SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. 
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AgriRecover 
www.agrirecover.eu 
 
Eerstehulpmaatregelen  
Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding 
verwijderen. 
Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp. 
Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen.  
Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren.  
Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.  
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 insectenbestrijdingsmiddel door middel van feromonen in de volgende toepassingsgebieden (volgens 
Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.  
 

Toepassings- 
gebied 

Te bestrijden organisme  Dosering (middel) per 
toepassing  

Maximaal aantal toepassingen per 12 
maanden 

Pitvruchten Vlinders *1,*2 500 ampullen/ha  
 

1 

*1 fruitmot (Cydia pomonella),   
*2 bladrollers (Adoxophyes Orana, Archips podana, Archips rosana, Pandemis heparana). 
 
Toepassingsvoorwaarden 
De bestrijding door middel van feromonen is van meerdere factoren afhankelijk, o.a. van de perceelsgrootte en plaagdruk. 
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Aanbevelingen  
Raadpleeg voor het toepassen uw adviseur en/of leverancier en pas toe volgens goed landbouwkundig gebruik. 
 
Algemeen 
Ondersteunende bespuitingen zijn gewenst indien het aantastingsniveau hoger is dan 0,5%.  
 
Product stewardship 
Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken. 
 
Re-entry 
Na het ophangen van de ampullen kunnen werkzaamheden in het gewas worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen. 
 
Gewassen  
Pitvruchten 
Perceeleisen 
Perceelgrootte minimaal 1 ha. 
Uithangen 
De ampullen moeten gelijkmatig over het perceel worden uitgehangen in vierkant verband. De ampullen niet in de volle zon hangen door ze afwisselend aan lagere 
en hogere takken op te hangen.  
Toepassingstijdstip 
De ampullen moeten 10 dagen voor het verwachte begin van de vlucht worden uitgehangen. 
Randbehandeling 
Voor voldoende feromoonconcentratie aan de randen van het perceel is het nodig om daar de ampullen in dubbele dichtheid uit te hangen. 
Voor uitgebreidere informatie raadpleeg de BASF (agro) website: www.agro.BASF.nl.  

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.   

http://www.agro.basf.nl/

