
scab 80 wg
Toelatingsnummer: 15329 N
Productgroep: fungicide
Aard van het preparaat: water dispergeerbaar granulaat
Werkzame stof: captan
Gehalte: 800 g/kg

Toelatingshouder:
Sharda Cropchem Espana S.L.
Edificio Atalayas Business Center
Carril Condomina nº 3, Planta 12
30006 Murcia 
Spanje. 
Tel: 0034 868127589
Fax: 0034 868127588
www.shardacropchem.com
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Signaalwoord  GEVAAR   
Gevarenaanduidingen
H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332-Schadelijk bij inademing.
H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met 
langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen
P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en 
begrepen hebt.
P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280-Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming/gelaatsmasker dragen.
P302 + P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.

INHOUD: 5Kg е
CHARGENUMMER: zie verpakking
Vorstvrij, goed gesloten in originele verpakking 
bewaren.
Houdbaarheid: Vanaf de datum van productie 2 jaar 
bij kamertemperatuur.
De verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt. 

P305 + P351 + P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P391-Gelekte/gemorste stof opruimen.
SP 1-Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water 
verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen
EUH401-Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke 
gezondheid en het milieu te voorkomen. 

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
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Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een 
gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, 
Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

1 Venturia spp.

Toepassingsvoorwaarden
Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.
 
In de teelt van pitvruchten Scab 80 WG toepassen in 1000 liter water per ha vanaf het verschijnen van de eerste 
bloemknoppen (BBCH 51).
 
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van pitvruchten op percelen die 
grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend
toegestaan indien op het gehele perceel voor 1 mei gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de 
klasse DRT99 in combinatie met een
teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter, en vanaf 1 mei gebruik wordt gemaakt van een techniek uit 
tenminste de klasse DRT95.
 
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van 
natuurlijke vijanden, de producent van dit
middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Toepassings-
gebied

Te 
bestrijden 
organisme

Dosering 
(middel) per 
toepassing

Maximale 
dosering 

(middel) per 
toepassing

Maximaal 
aantal 

toepassingen 
per 12 

maanden

Minimum 
interval tussen 
toepassingen 

in dagen

Veiligheidstermijn 
in dagen

Pitvruchten schurft1 0,19% (190 g / 
100 L water 1,9 kg/ha 10 7 21


