BASF Nederland B.V., Agricultural Solutions

Sepiret Lemon
Toelatingsnummer
Wnr
Productgroep
Aard van het preparaat
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)

15676 N
Besluit 28-09-2018
Toevoegingsstof
-

Classificatie
De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:
Pictogram
Signaalwoord
Gevarenaanduidingen
Voorzorgsmaatregelen
Aanvullende etiketelementen
EUH208 Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

STORL logo
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits 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. Verontreinigde kleding
verwijderen.
Na inademen: Rust, frisse lucht.
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.
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Na inslikken: Mond spoelen en daarna rijkelijk water drinken.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Behandeling van de symptomen (verwijderen van de
verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als toevoegingsstof, voor het professionele gebruik door middel van behandeling in de volgende toepassingsgebieden onder de
hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden
Toepassingsgebied

Type toepassing

Type toevoegingsstof

Dosering* middel per toepassing

Bloembol- en bloemknolgewassen

voor opkomst behandeling

geurmaskeerder

0,15 - 0,75 L/ha

Bloembol- en bloemknolgewassen

plantgoedbehandeling

geurmaskeerder

0,1 - 0,15% (100 – 150 ml / 100 Liter water)

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.
Overige toepassingsvoorwaarden
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij het aanmaken/mengen en toepassen van de behandelvloeistof.
Risicobeoordeling en werkzaamheid
Aangezien de regels voor toevoegingsstoffen nog in Europese procedures moeten worden vastgelegd, is er uitsluitend gekeken of de toevoegingsstof geen
formuleringshulpstof bevat, die in bijlage III van verordening (EG) 1107/2009 is opgenomen. Het door de aanvrager ingediende wettelijk gebruiksvoorschrift, de
gebruiksaanwijzing en de etikettering zijn dus niet beoordeeld op mogelijke risico’s voor mens, dier en milieu. Deze risico’s vallen derhalve onder de
verantwoording van de toelatinghouder.
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.
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Algemeen
Sepiret Lemon is een geurmaskeerder, die kan worden toegepast in combinatie met uw standaard (tank-) mix als voor opkomst behandeling of
plantgoedbehandeling.
Opmerking

De beste resultaten zijn behaald wanneer Sepiret Lemon, onder voortdurend roeren, als laatste aan de (tank-) mix wordt toegevoegd.

Voor de mengbaarheid met middelen in uw standaard (tank-) mix raadpleeg uw adviseur en/of leverancier.
Gewasveiligheid
Voer altijd een proefbespuiting/proefbehandeling uit om zekerheid te verkrijgen over de gewasveiligheid.
Re-entry
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij werkzaamheden aan behandeld gewas/bollen/knollen.
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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