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Toelatingsnummer: 15168 N
Productgroep: groeiregulator
Aard van het preparaat: emulgeerbaar concentraat
Werkzame stof: trinexapac-ethyl
Gehalte: 250 g/L

Toelatingshouder:
SHARDA Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat, 142, 
1702 Dilbeek – BELGIUM 5 L

S C
Sharda Cropchem

         WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen
H226-Ontvlambare vloeistof en damp. 
H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH401-Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen
P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 P403 + P235-Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. 
P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. 
P391-Gelekte/gemorste stof opruimen. 
P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
SP 1-Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product. Daar door hem geen controle over het gebruik en de opslag kan worden 
uitgeoefend, kan hij niet de aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing.

Verdeeld door:
UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144a,
4818 CP, Breda
085 0712300 

INHOUD: 5 L 
CHARGENUMMER: zie verpakking
Vorstvrij, goed gesloten in originele verpakking 
bewaren.
De verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt. 
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Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als groeiregulator voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in 
de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen versie 2.1 Ctgb 
juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden 
mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde 
doseringen.

Overige toepassingsvoorwaarden
In de teelt van wintertarwe, wintergerst en zomergerst dient NEXT verspoten te worden met een volume van 200 – 400 L water 
per ha.

In de teelt van wintertarwe en wintergerst het middel toepassen in de periode tussen het voelbaar worden van de 1e en 2e 
knoop (BBCH 31-32). 
In zomergerst het middel toepassen in de periode tussen begin stengelstrekking en het voelbaar worden van de 2e knoop 
(BBCH 30-32).

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien 
gebruik wordt gemaakt van één van onderstaande maatregelen:
•minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met kantdop en luchtondersteuning
•minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop en een 1,5 meter teeltvrije zone (gemeten vanaf 
het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelsgrens)

Toepassings-
gebied

Werkzaamheid 
getoetst op

Dosering* 
middel per 
toepassing

Maximaal aantal 
toepassingen per 
teeltcyclus 

Maximaal aantal liter 
middel per ha per 
teeltcyclus 

Minimum interval tussen 
toepassingen in dagen

Wintertarwe Voorkomen van 
legering

0,50 L/ha 1 0,50 L/ha -

0,25 L/ha 2 7

Wintergerst Voorkomen van 
legering

0,80 L/ha 1 0,80 L/ha -

Zomergerst Voorkomen van 
legering

0,60 L/ha 1 0,60 L/ha -




