Shorttrack 85 SG
Toelatingsnummer: N15660 W0
Formulering: wateroplosbaar granulaat
Werkzame stof: daminozide
Gehalte: 850 G/KG
Inhoud: 2,5 KG
GEVAAR
Gevarenaanduidingen:
Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelen:
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddelijk een arts raadplegen.
Voorkom lozing in het milieu.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Inhoud/verpakking afvoeren volgens STORL richtlijn op deze verpakking.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

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

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
versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:
Toepassingsgebied

Bloemisterijgewassen
(bedekte teelt)

Doel
groeiregulatie

Dosering*
Maximal
middel per e
toepassing
dosering
middel
per
toepassi
ng
Groeiremming 50 – 500 5 kg/ha
,
compacte g/hl
planten,
beïnvloeding
lengte
zijscheuten

Maximaal
aantal
toepassing
en
per
teeltcyclus
of per 12
maanden
12
per
teeltcyclus
,
72 per 12
maanden

Maximaal
aantal kg
middel per
ha
per
teeltcyclus
of per 12
maanden
15 kg per
teeltcyclus
,
90 kg per
12
maanden

Minimum
interval
tussen
toepassingen in
dagen
5

Toepassingsgebied

Doel
groeiregulatie

Dosering*
Maximal Maximaal Maximaal Minimum
middel per e
aantal
aantal kg interval
toepassing
dosering toepassing middel per tussen
middel
en
per ha
per toepasper
teeltcyclus teeltcyclus singen in
toepassi of per 12 of per 12 dagen
ng
maanden
maanden
Boomkwekerij- Groeiremming 50 – 500 5 kg/ha
12 per 12 15 kg per
5
gewassen
,
compacte g/hl
maanden
12
(bedekte, niet- planten,
maanden
grondgebonden beïnvloeding
teelt)
lengte
zijscheuten
Vaste
Groeiremming 50 – 500 5 kg/ha
12 per 12 15 kg per
5
plantenteelt
,
compacte g/hl
maanden
12
(bedekte, niet- planten,
maanden
grondgebonden beïnvloeding
teelt)
lengte
zijscheuten
* 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
Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.
Dosering en aantal toepassingen is afhankelijk van diverse factoren o.a.: de groeikracht van de cultivar
en de groeiomstandigheden. Het verdient aanbeveling in alle gevallen via een proefbespuiting zelf de
juiste dosering, het goede spuitmoment en het aantal toepassingen vast te stellen.
Het verdient aanbeveling, in verband met kans op gewasschade, middels een proefbespuiting vast te
stellen of het te behandelen gewas of ras geen schade ondervindt. Met name in Kalanchoë kan een
gewasschade optreden, afhankelijk van de variëteit.
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.

Aanbevelingen
Het oplossen van het middel moet zorgvuldig gebeuren. De benodigde hoeveelheid in een ruime
hoeveelheid water oplossen en roeren tot de vloeistof volkomen helder is geworden. Daarna aanvullen
tot de gewenste dosering is bereikt.

