Correct spuiten, problemen uitsluiten ! (WEEK 2)
IK LEES HET ETIKET

Ik let erop dat alle producten overeenkomen met het gekozen spuitschema. Een verkeerd product kan namelijk grote
negatieve gevolgen geven zoals schade aan het gewas of een te hoog residu.
Ik raadpleeg de gebruiksdosis voor de te behandelen teelt of ik overleg goed met mijn adviseur.
Ik kijk de te respecteren buﬀerzones na en pas deze toe.
Ik let ook altijd op de productspeciﬁeke voorwaarden. Dit zijn de extra maatregelen die ik moet nemen om de omgeving
(bijen, erosiegevoelige percelen, niet-doelwitorganismen en planten, ...) en mezelf te beschermen.
Ik bereken de juiste hoeveelheid product voor het perceel dat ik ga behandelen.
Ik raadpleeg Fytoweb (www.fytoweb.be) voor de eventuele laatste wijzigingen.
,
Is het tegen onk ruid
ziekten of plagen?
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MIS DE INFO OP HET ETIKET NIET!

Waïsda 1 L ℮
Inhoud :

�

Extra buff erzo nes
in acht te nemen.

TOEPASSING
Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht)
Ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige
onkruiden.
Toepassingsstadium: 2 bladeren – 8 bladeren
(BBCH 12-18).
Dosis: X l/ha, 1 toepassing of gefractioneerd
toepassen (max 2 toepassingen)
Driftreducerende maatregelen: respecteer een
bufferzone van 20 m, met klassieke techniek.

Etiket voor een
fytoproduct

Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van
500 g/l actieve stof

Erkenningsnummer : xxxxP/B
Lotnummer en productiedatum: zie verpakking
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PRODUCT BESTEMD VOOR BEROEPSGEBRUIK

®

Gedeponeerd handelsmerk van Phytofar

UN1993
Erkend en verdeeld door : Phytofar
Adres, Telefoon

ALGEMEEN
WAÏSDA is een herbicide ter bestrijding van
éénjarige tweezaadlobbige
(Dicotyledoneae (annual)) en grasachtige
(Poaceae (annual)) onkruiden in aardappelen
(open lucht) en maïs (behalve suikermaïs).

WAARSCHUWING
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een
Waïsda®
arts raadplegen.
Erkenningsnummer : xxxxP/B
Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie:
een arts raadplegen.
500 g/l actieve stof
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
Gevaaraanduidingen:
P501
Inhoud/verpakking afvoeren naar
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
inzamelpunt voor gevaarlijk of
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
bijzonder afval.
H317 Kan een allergische huidreactie

Aanvullende informatie:
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op
verzoek verkrijgbaar.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing
om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te
Voorzorgsmaatregelen:
voorkomen.
P102 Buiten het bereik van kinderen
SP1 Zorg ervoor dat u met het product
houden.
of zijn verpakking geen water
P261 Inademing van stof / rook / gas /
verontreinigt.
nevel / damp / spuitnevel vermijden.
SPo
Na de behandeling de percelen/
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het
oppervlakken pas opnieuw
gebruik van dit product.
betreden nadat de spuitvloeistof is
P273 Voorkom lozing in het milieu.
opgedroogd.
P280 Beschermende handschoenen,
SPo2 Was alle beschermende kleding na
beschermende kleding en
gebruik.
oogbescherming dragen.
Spe3 Om in het water levende organismen
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID:
te beschermen, mag u in een
met veel water en zeep wassen.
welbepaalde bufferzone rond
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE
oppervlaktewater
OGEN: voorzichtig afspoelen met
niet sproeien (zie
water gedurende een aantal minuten;
risicobeperkende
contactlenzen verwijderen, indien
maatregelen).
mogelijk; blijven spoelen.
veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige
gevolgen.

Antigifcentrum : +32 (0)70/245.245
24u Noodnummer : +32 (0)14/58.45.45

Aardappelen (open lucht)
Ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige
onkruiden.
Toepassingsstadium: in voor-opkomst, na het
deﬁnitief aanaarden (BBCH 01-09)
Dosis: X l/ha, 1 toepassing
Driftreducerende maatregelen: respecteer
een bufferzone van 10 m, met 90%
driftreducerende techniek.
OPMERKINGEN
• De erkende dosis is de laagste dosis
waarbij de beste werkzaamheid
wordt gewaarborgd in de meeste
gevallen. Deze dosis kan worden
verlaagd onder verantwoordelijkheid
van de gebruiker, bijvoorbeeld in
onkruidbestrijdingsprogramma’s met
lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij
verlaging van de dosis is het niet toegelaten
het maximale aantal toepassingen te
verhogen, noch de wachttermijn voor de
oogst te verkorten.
• Vervangteelten: omwille van de lange
nawerking van het product in de bodem
komen enkel teelten zoals erwten, maïs,
zonnebloem en zomerkoolzaad in
aanmerking voor de vervanging van een
behandelde en mislukte teelt.
AANWIJZINGEN VOOR EERSTE HULP
Eerste hulp maatregelen
Algemeen: bij het inwinnen van medisch
advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden.
Na inslikken: de mond spoelen. Het
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Na inademing: de persoon in de frisse
lucht brengen en ervoor zorgen dat deze
gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij contact met de huid: verontreinigde kleding
uittrekken. Met veel water wassen gedurende
minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag:

een arts raadplegen. Verontreinigde kleding
wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;
blijven spoelen. Spoel WEG van het nietaangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie:
een arts raadplegen.
Opmerking voor de arts
Prehospitaal: symptomatische behandeling.
Contacteer het Antigifcentrum
(+32 (0)70/245.245) voor verdere behandeling
in het hospitaal.
AANWIJZINGEN VOOR LEGE
VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN
De zorgvuldig geledigde verpakking van
dit product dient met water gespoeld te
worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende
malen schudden) ofwel met behulp van een
reinigingssysteem met water onder druk dat
op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen
spoelwater moet in de spuittank worden
gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet
door de gebruiker worden ingeleverd op een
daartoe voorzien inzamelpunt.
Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en
verspuiten op het reeds behandeld perceel
volgens de voorschriften. Vijvers, waterlopen
of grachten niet vervuilen met het product of
de lege verpakking. In geen geval mag de lege
verpakking opnieuw gebruikt worden voor
andere doeleinden. Om spuitoverschotten na
behandeling te vermijden, moet de benodigde
hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig
worden berekend aan de hand van de te
behandelen oppervlakte en van het debiet
per hectare.
GARANTIE
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond
dat het product, wanneer het volgens onze
gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt
is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden.
Daar echter de bewaring, de hantering, 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 elke schade
die zou voortvloeien uit de bewaring, het
transport, het hanteren of het gebruik
ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel
de constante kwaliteit van het geleverde
product. Bij twijfel of onduidelijkheid over
de aangegeven gebruiksdoeleinden van het
product bij nieuwe en/of ongebruikelijke
teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. is het
aangewezen vooraf informatie bij ons in te
winnen.

Lees het etiket
zoals je favoriete
landbouwgazet

