crown sl
Toelatingsnummer/Numéro d’autorisation: 10373P/B
Numéro d’autorisation - Luxembourg: L02081-179

groeiregulator/Régulateur de croissance

Aanwijzigingen voor de eerste hulp en raadgevingen voor de arts
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
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.
NA INSLIKKEN:
De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen.
Bij huidirritatie: 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.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Opmerkingen voor de arts
Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal.
Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245.
Voor het Groothertogdom Luxemburg: (+352) 8002 55 00.

Crown SL
®

VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
P280: B eschermende handschoenen/beschermende kledin /oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P501: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval.

Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden
Crown® SL is een groeiregulator voor tegengaan van kiemvorming bij aardappelen, uien, sjalotten en knoflook tijdens de
opslag en voor tegengaan van nagroei bij aardappelen bij volgende teelten.
Toegelaten dosissen en gebruiksaanwijzing:
Teelt

Gebruik

Dosis (l/ha)

Toepassing

Wachttijd
(dagen)

Aardappel (open lucht)

Tegengaan van nagroei. Remmen
van kiemen tijdens opslag.

11

1

21

Ui (drooggeoogste), sjalot,
knoflook (open lucht)

Remmen van kiemen tijdens
opslag.

8,33

1

4

AARDAPPEL:
Behandeling in het veld van bewaaraardappelen zorgt voor het tegengaan van nagroei in volgende teelten en remt de kiemvorming tijdens de opslag
Dosis: 11 l/ha in 300 tot 600 liter water.
Risicobeperkende maatregelen : minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.
Pas Crown® SL toe met inachtneming van een termijn van 3 tot 7 weken voor de loofdoding of natuurlijke senescentie van
de planten. Pas Crown® SL toe wanneer de handelsknollen ten minste 25 mm groot zijn (in de praktijk is dit wanneer ten
minste 80% van de knollen een grootte van 25 mm heeft bereikt). Uitsluitend bij knollen die groter zijn dan 25 mm wordt de
groei na de behandeling voortgezet.
Het toepassen van Crown® SL zorgt voor remming van de kiemvorming tijdens de opslag. Het is raadzaam om de opgeslagen
aardappelen regelmatig te inspecteren en om desnoods, na het optreden van de eerste kiemingsverschijnselen, onmiddellijk
in de opslagruimte een behandeling uit te voeren met een aanvullend kiemremmend middel.
Indien Crown® SL te vaak wordt toegepast (voor het stadium waarin de knollen een grootte van 25 mm hebben bereikt), kan
dat leiden tot een lagere opbrengst met betrekking tot de knollen.
Het middel mag niet worden toegepast op pootaardappelen, op primeuraardappelen of aardapelen geteeld onder polyethyleen.
Alle variëteiten bewaaraardappelen kunnen worden behandeld.
Raadpleeg de verwerker voordat Crown® SL wordt gebruikt op aardappelen die zijn bestemd voor verwerking.
UI, SJALOT, KNOFLOOK
Behandeling voor de oogst zorgt voor het tegengaan van kiemen en voor het handhaven van de kwaliteit tijdens de opslag.
Dosis: 8,33 l/ha in 500 tot 600 liter water.
Risicobeperkende maatregelen : minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.
Pas Crown® SL toe wanneer de plant de volle rijpheid bereikt (het stadium waarin 10% tot 30% - maar nooit meer dan 50% van de bladeren ouderdomsverschijnselen vertoont), hetgeen correspondeert met 10-15 dagen voor de oogst.
In geval van nood: 0031 107 138 195
En cas d’urgence : 0033 172 110 003

Product verdeeld door/
Produit distribué par:
Certis Europe B.V.
Avenue de Tervueren 270 Tervurenlaan
1150 Bruxelles/Brussel
Tel.: 02/331 38 94, Fax: 02/331 38 60

Lotnr/Nº de lot: zie
verpakking/voir emballage
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EUH 210 - V
 eiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH 401 - V
 olg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.
PRECAUTIONS
P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage.
P501 : Eliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets
dangereux et spéciaux.
EUH 210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH 401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques
pour la santé humaine et l’environnement

422369
Product bestemd voor professioneel gebruik

Produit réservé à l’usage professionnel

Groieregulator voor tegengaan van kiemvor
ming bij aardappelen, uien, sjalotten en knoflook tijdens de opslag en voor tegengaan van
nagroei bij aardappelen bij volgende teelten.

Régulateur de croissance pour le contrôle de
la germination des pommes de terre, oignon,
échalote et ail en cours de stockage et pour
le contrôle des repousses de pommes de terre
dans les cultures suivantes.

Werkzaam bestanddeel: 270 g/l maleïne hydrazide (SL Met water mengbaar concentraat)

Principe actif : 270 g/l d’hydrazide maléique
(SL Concentré soluble)

De behandeling dient te worden uitgevoerd op planten die nog groen zijn ten einde optimale migratieomstandigheden van Crown® SL met betrekking tot de bollen te garanderen.
In gevallen waarin het toepassingsstadium niet wordt gerespecteerd (te vroege toepassing), kan dit leiden tot
sponsachtige bollen.
De uien dienen in een goede staat te verkeren en op een correcte wijze worden gedroogd.

Détenteur de l’autorisation/Toelatingshouder:
Kreglinger Europe n.v. Grote Markt, 7
B- 2000 Antwerpen Belgique
Tel +32 (0)3 22 22 020 fax +32.(0)3 22 22 045
info@kreglinger.com www.kreglinger.com

Produit par/Vervaardig door:
Drexel Chemical Company Inc 1700 Channel
Avenue Memphis
TN 38113-4370 / USA. - www.drexchem.com
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