BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Metarex Inov®
Toelatingsnummer 14872 N
Productgroep:
Formulering:
Werkzame stof:

slakkenbestrijdingsmiddel
Lokmiddel in korrelvorm
4% metaldehyde

Voorzorgsmaatregelen:
P101
P102
P262
P270
P280
P501
SP 1
SPe 4
SPe 6
SPo 5

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Of geleegd/gespoeld afvoeren conform STORL.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Om in het water levende organismen te beschermen mag u dit product niet gebruiken op ondoordringbare oppervlakken, zoals asfalt, beton,
kasseien en spoorlijnen, of op andere plaatsen waar het product gemakkelijk kan wegstromen.
Om vogels/wilde zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.
Voordat u opnieuw in behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die grondig ventileren.

Aanvullende etiketelementen:
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

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: Inademing is niet van toepassing bij normaal gebruik.
Na huidcontact: Met water en zeep grondig wassen. Raadpleeg een arts in geval van irritatie.
Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen. Verwijder contactlenzen indien
aanwezig en blijf daarna het oog spoelen. Raadpleeg een arts in geval van irritatie.
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Na inslikken: Mond spoelen met veel water, geen water drinken, medische hulp. Geen braken opwekken, tenzij een arts dit adviseert. Niets via de mond
toedienen bij een bewusteloos persoon.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:
Verstoring van zenuwstelsel en spijsvertering.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:
Er is geen tegengif bekend. Behandeling van de symptomen (maagspoeling, toedienen van actieve kool en laxeermiddel).

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als slakkenbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst
toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
ToepassingsType toepassing
Te bestrijden
Dosering
Maximaal
Minimum
gebied
organisme
(middel) per
aantal
interval
toepassing
toepassinge
tussen
n per 12
toepassinge
maanden
n in dagen
Aardbei
breed of op de rij uitstrooien voor
(bedekte teelt)
of na het planten
Bladgroenten
breed uitstrooien voor het zaaien,
(bedekte teelt)
rond of na opkomst
Aromatisch kruidgewassen
breed uitstrooien voor het zaaien,
(bedekte teelt)
rond of na opkomst
Sierteeltgewassen
breed uitstrooien voor het
(bedekte teelt)
zaaien/planten, rond of na opkomst
*1 Naaktslakken en huisjesslakken

Veiligheidstermijn in
dagen

Slakken*1

5 kg/ha

3

5

-

Slakken*1

5 kg/ha

3

5

-

Slakken*1

5 kg/ha

3

5

-

Slakken*1

5 kg/ha

3

5

-

Toepassingsvoorwaarden
Het middel is giftig voor huisdieren. Huisdieren weghouden.
Gemorst product direct verwijderen. Niet heterogeen in hoopjes toepassen.
Resistentiemanagement
Dit product bevat de werkzame stof metaldehyde. Bij deze werkzame stof bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Metaldehyde behoort tot de groep van
tetrameren of acetaldehyden. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te
volgen.
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Aanbevelingen
Algemeen
Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding tijdens het handmatig uitstrooien van Metarex Inov korrels.
Zorg voor een evenredige verdeling van het product over het te behandelen oppervlak. De korrels tussen de planten uitstrooien wanneer de slakken zeer
bedrijvig zijn. Vermijdt dat de korrels op de planten terecht komen. Bij grote planten de korrels rond de plantvoet strooien. In verband met het uitkomen van
reeds gelegde eieren is het meestal noodzakelijk de behandeling te herhalen. Herhaling van de behandeling wordt ook aanbevolen bij hoge slakken druk.
Bij toepassing op grotere schaal dient een granulaatstrooier te worden gebruikt.
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
Werkzaamheden kunnen 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.
BASF Nederland B.V.
Divisie Agro
Postbus 1019
6801 MC Arnhem
Tel. 026-3717171
® = geregistreerd handelsmerk De Sangosse
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