PLENUM® 50 WG
Insecticide
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Specialist tegen luizen

SP

Werkzame stof:
Pymetrozine
Gehalte:
50%
Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar
granulaat
Resistentiecode: IRAC 9B

5 KG ℮

Scan voor gebruik

Plenum® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Celsius B.V., Curaçao Branch
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Toelatingsnummer: 12491N W.4
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

PLENUM® 50 WG
Insecticide
Water dispergeerbaar granulaat
(WG) op basis van 50%
Pymetrozine
Toelatingsnummer: 12491N W.4
Volg de gebruiksaanwijzing
om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te
voorkomen.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH401: Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezond-heid en het
milieu te voorkomen.

IM
EN

Voor gebruiksaanwijzing: zie
boekje

beschermende kleding dragen
• P308 + P313: Na (mogelijke)
blootstelling: een arts raadplegen.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE
BIJDRAGEN TOT DE INDELING VAN
HET MENGSEL
-

GEVARENAANDUIDINGEN

H351: Verdacht van het veroorzaken
van kanker • H412: Schadelijk voor
in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.

HANTEREN EN OPSLAG
Containers goed gesloten bewaren
op een droge, koele en goed
geventileerde plaats. Buiten bereik
van kinderen bewaren. Verwijderd
houden van eet- en drinkwaren en
van diervoeder. De verpakking mag
niet worden hergebruikt.

EC

VOORZORGSMAATREGELEN

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling
uitsluitend herbetreden nadat
de spuitvloeistof is opgedroogd;
werkzaamheden kunnen vervolgens
worden uitgevoerd zonder gebruik
van beschermende maatregelen.

WAARSCHUWING

SP

SP1: Zorg ervoor dat u met het
product of zijn verpakking geen
water verontreinigt • P201:
Alvorens te gebruiken de speciale
aanwijzingen raadplegen •
P202: Pas gebruiken nadat u alle
veiligheidsvoorschriften gelezen en
begrepen heeft • P273: Voorkom
lozing in het milieu • P280C:
Beschermende handschoenen en

UN 3077

NEDERLAND

Productname

PLENUM®

Country

The Netherlands

Package size

5 Kg

Label code

ANEPLENL1KG/01/B

Label dimensions

141 x 109 (hxw)

Name

Kerrin v/d Pijl

Label date

June 2019

Draft

APPROVED

ANEPLENL5KG/01/B

Deze verpakking is bedrijfsafval,
nadat deze volledig is geleegd.

PLENUM® 50 WG

hier openen

Insecticide

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE
BIJDRAGEN TOT DE INDELING
VAN HET MENGSEL
GEVARENAANDUIDINGEN

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling
uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is
opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van
beschermende maatregelen.

IM

H351: Verdacht van het
veroorzaken van kanker • H412:
Schadelijk voor in het water
levende organismen, met
langdurige gevolgen.

AANVULLENDE
ETIKETELEMENTEN
EUH401: Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar
voor de menselijke gezond-heid
en het milieu te voorkomen.

EN

Voor gebruiksaanwijzing: zie
boekje

handschoenen en beschermende
kleding dragen • P308 + P313: Na
(mogelijke) blootstelling: een arts
raadplegen.

EERSTE HULP

Water dispergeerbaar granulaat
(WG) op basis van 50%
Pymetrozine
Toelatingsnummer: 12491N W.4
Volg de gebruiksaanwijzing
om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te
voorkomen.

EC

VOORZORGSMAATREGELEN

HANTEREN EN OPSLAG
Containers goed gesloten
bewaren op een droge, koele en
goed geventileerde plaats. Buiten
bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van diervoeder.
De verpakking mag niet worden
hergebruikt.

SP

WAARSCHUWING

UN 3077

NEDERLAND
Productname

PLENUM®

Country

The Netherlands

Package size

5 Kg

Label code

ANEPLENL5KG/01/B

ANEPLENL5KG/01/B

Deze verpakking is bedrijfsafval,
nadat deze volledig is geleegd.

GEBRUIK & DOSIS

SP1: Zorg ervoor dat u met het
product of zijn verpakking geen
water verontreinigt • P201:
Alvorens te gebruiken de speciale
aanwijzingen raadplegen •
P202: Pas gebruiken nadat u
alle veiligheidsvoorschriften
gelezen en begrepen heeft •
P273: Voorkom lozing in het
milieu • P280C: Beschermende

Label dimensions

141 x 109 (hxw)

Name

Kerrin v/d Pijl

Label date

June 2019

Draft

APPROVED

Inademing
Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Bij onregelmatige
ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing
toepassen. Slachtoffer warm en rustig houden.
Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum
waarschuwen.
Contact met de huid
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Onmiddellijk afwassen met veel water. Als de
huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

EN

EERSTE HULP

EERSTE HULP MAATREGELEN

IM

Contact met de ogen
Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder
de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.
Contactlenzen uitnemen. Onmiddellijke medische zorg
is noodzakelijk.

EC

Inname
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen
en verpakking of etiket tonen. GEEN braken opwekken.

SP

ADVIES VOOR DE ARTS

Er is geen specifieke antistof verkrijgbaar.
Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

SP

EC
IM
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Het middel is uitsluitend toegelaten
insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele
gebruik in de volgende toepassingsgebieden
(volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie
2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde
toepassingsvoorwaarden

Type toepassing

gewasbehandeling

gewasbehandeling

gewasbehandeling

gewasbehandeling

gewasbehandeling

Toepassingsgebied

Pootaardappel

Consumptieaardappel

Zetmeelaardappel

Sla
(Lactuca spp.)

Andijvie (onbedekte
teelt)

Bladluis3

Bladluis3

Bladluis2

Bladluis2

Bladluis1

Werkzaamheid
getoetst op

Dosering*
middel per
toepassing

Maximale
dosering
(middel)
per toepassing

0,4 kg/ha

0,4 kg/ha

0,3 kg/ha

0,3 kg/ha

0,3 kg/ha

0,4 kg/ha

0,4 kg/ha

0,3 kg/ha

0,3 kg/ha

0,3 kg/ha
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IM

SP

GEBRUIK & DOSIS

EN
3 per 12
maanden

3 per 12
maanden

2 per
teeltcyclus

2 per
teeltcyclus

2 per
teeltcycluss

Maximaal
aantal
toepassingen
per teelt
cyclus of per
12 maanden

1,2 kg/ha per
12 maanden

1,2 kg/ha per 12
maanden

0,6 kg/ha per
teeltcyclus

0,6 kg/ha per
teeltcyclus

0,6 kg/ha per
teeltcyclus

Maximaal
aantal kg
middel per
ha per teelt
cyclus of per 12
maanden

7

7

7

7

7

Minimum
interval
tussen
toepassingen in
dagen

14

14

7

7

7

Veiligheidstermijn
in
dagen

Toepassingsvoorwaarden

Type toepassing

gewasbehandeling

gewasbehandeling

Toepassingsgebied

Vruchtgroenten van
Cucurbitaceae
met eetbare schil
(bedekte teelt)

Vrucht-groenten van
Cucurbitaceae
met niet
eetbare schil
(bedekte teelt)

Maximale
dosering
(middel)
per toepassing

0,02% (20 gram
per 100 liter
water)

3 per 12
maanden

2

Maximaal
aantal
toepassingen
per teelt
cyclus of per
12 maanden

0,24 kg/ha

2 per 12
maanden

EN

0,9 kg/ha

0,06% (60 gram
per 100 liter
water)

Wittevlieg5

Bladluis4

0,24 kg/ha

0,02% (20 gram
per 100 liter
water)

Bladluis4

EC
IM

Dosering*
middel per
toepassing

SP

Werkzaamheid getoetst
op

2,7 kg/ha
per 12
maanden

2,7 kg/ha

Maximaal
aantal kg
middel per
ha per teelt
cyclus of per 12
maanden

7

7

Minimum
interval
tussen
toepassingen in
dagen

1

1

Veiligheidstermijn
in
dagen

Sluitkool

gewasbehandeling

Vruchtgroenten van
Solanaceae
(bedekte teelt) (met
uitzonde-ring van
tomatilo)

gewasbehandeling

druppelbehandeling

Type toepassing

Toepassingsgebied

Maximale
dosering
(middel)
per toepassing

0,4 kg/ha

0,4 kg/ha

Bladluis

6

3 per 12
maanden

1 per 12
maanden

1 per 12
maanden

3 per 12
maanden

2 per 12
maanden

3 per 12
maanden

Maximaal
aantal
toepassingen
per teelt
cyclus of per
12 maanden

EN

0,36 kg/ha

15 gram per 1000
plan-ten

Wittevlieg5

0,24 kg/ha

10 gram per 1000
plan-ten

0,9 kg/ha

Bladluis4

0,06% (60 gram
per 100 liter
water)

Wittevlieg5

0,24 kg/ha

0,9 kg/ha

EC
IM

0,02% (20 gram
per 100 liter
water)

0,06% (60 gram
per 100 liter
water)

Bladluis4

Wittevlieg5

Dosering*
middel per
toepassing

SP

Werkzaamheid getoetst
op

1,2 kg/ha per 12
maanden

2,7 kg/ha per 12
maanden

Maximaal
aantal kg
middel per
ha per teelt
cyclus of per 12
maanden

7

7

Minimum
interval
tussen
toepassingen in
dagen

14

1

Veiligheidstermijn
in
dagen

Type toepassing

gewasbehandeling

gewasbehandeling

Toepassingsgebied

Bloemkoolachtigen

Aromatische kruidgewassen (met
uitzon-dering van
eetbare bloemen)

Bladluis3

Bladluis6

Maximale
dosering
(middel)
per toepassing

0,4 kg/ha

0,4 kg/ha
3 per 12
maan-den

3 per 12
maan-den

Maximaal
aantal
toepassingen
per teelt
cyclus of per
12 maanden

EN

0,4 kg/ha

0,4 kg/ha

EC
IM

Dosering*
middel per
toepassing

SP

Werkzaamheid getoetst
op

1,2 kg/ha per 12
maanden

1,2 kg/ha per 12
maanden

Maximaal
aantal kg
middel per
ha per teelt
cyclus of per 12
maanden

7

7

Minimum
interval
tussen
toepassingen in
dagen

14

14

Veiligheidstermijn
in
dagen

Verlaging van de dosering is toegestaan,
maar van het maximaal aantal toepassingen
en de andere toepassingsvoorwaarden mag
niet worden afgeweken.

*

Werkzaamheid is bij lagere dosering niet
beoordeeld.

3

4

5

SP

6

Vuilboomluis (Aphis frangulae)
Groene perzikluis (Myzus persicae), Rode
luis (Myzus nicotianae), Katoenluis (Aphis
gossypii), Aardappeltopluis (Macrosiphum
euphorbiae), Wegedoornluis (Aphis
nasturtii), Vuilboomluis (Aphis frangulae).
Groene perzikluis (Myzus persicae),
Aardappeltopluis (Macrosiphum
euphorbiae), Boterbloemluis (Aulacorthum
solani), Groene slaluis (Nasonovia ribisnigri)
Katoenluis (Aphis gossypii), Groene
perzikluis (Myzus persicae), rode luis
(Myzus nicotianae), Aardappeltopluis
(Macrosiphum euphorbiae).
Kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum)
Groene perzikluis (Myzus persicae),
Aardappeltopluis (Macrosiphum
euphorbiae), Melige koolluis (Brevicoryne
brassicae)

EN

2

EC
IM

1

Overige Toepassingsvoorwaarden
Dit middel is gevaarlijk voor bijen en
hommels. Niet toegestaan is toepassing op in
bloei staande gewassen of in niet-bloeiende
planten wanneer deze actief bezocht worden
door bijen en hommels. Gebruik is wel
toegestaan op in bloei staande gewassen
onder glas, mits er geen bijen en hommels in
de kas aanwezig zijn. Bijen en hommelkasten
sluiten, afdekken of verwijderen tijdens
toepassing. Bijenvolken (her)introduceren 2-3
dagen na toepassing van Plenum 50 WG.

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit
arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof
pymetrozine. De IRAC code is 9, subgroep
B. Bij dit product bestaat er kans op
resistentieontwikkeling. In het kader
van het resistentie-management dient
u de adviezen die gegeven worden in de
voorlichtingsboodschappen op te volgen.

EN

AANBEVELINGEN

SP

EC
IM

Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater
te voorkomen, adviseert ADAMA om machines
waarmee gewasbeschermingsmiddelen
worden toegepast overdekt te stallen en te
reinigen op een was- en spoelplaats met
een opvangvoorziening voor verontreinigde
vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater
en eventuele restvloeistoffen die niet
over het laatst bespoten perceel kunnen
worden uitgereden in een biologisch
zuiveringssysteem om onnodige
milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op
www.toolboxwater.nl voor meer informatie
over alle vormen van emissies naar
oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

SP
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De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op
dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand
gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons
opgedane ervaringen.
Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar
door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van
gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend,
deze omstandigheden de werking van het product en de
eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen
wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor een minder goede werking of schade ontstaan door
toepassing van ons product.
Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het
product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij
nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen
met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de
geschiktheid van dit product voor de door u beoogde
toepassing.

EN

Insecticide

2 x 5 KG
Productname

PLENUM®

Country

The Netherlands

Package size

2x5 Kg

Label code

ANEPLENL5KG/01/C1

Plenum® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Celsius B.V., Curaçao Branch

Label dimensions

175 x 310 (hxw)

Name

Kerrin v/d Pijl

Label date

June 2019

Draft

APPROVED

®

ANEPLENL5KG/01/C1

Toelatingsnummer: 12491N W.4
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

SP

Werkzame stof:
Pymetrozine
Gehalte:
50%
Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat
Resistentiecode: IRAC 9B

EC
IM

Specialist tegen luizen

PLENUM 50 WG

PLENUM 50 WG
®

PLENUM 50 WG
®

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van
50% Pymetrozine
Toelatingsnummer: 12491N W.4
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

EN

Insecticide

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
-

Specialist tegen luizen

GEVARENAANDUIDINGEN

EC
IM

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker •
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.
VOORZORGSMAATREGELEN

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt • P201: Alvorens te
gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen • P202:

Toelatingsnummer: 12491N W.4
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

2 x 5 KG
Productname

PLENUM®

Country

The Netherlands

Package size

2x5 Kg

Label code

ANEPLENL5KG/01/C2

Scan voor gebruik

Plenum® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Celsius B.V., Curaçao Branch

Label dimensions

175 x 310 (hxw)

Name

Kerrin v/d Pijl

Label date

June 2019

Draft

APPROVED

Deze verpakking is
bedrijfsafval, nadat deze
volledig is geleegd.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezond-heid en het milieu te voorkomen.
HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd;
werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd
zonder gebruik van beschermende maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
Containers goed gesloten bewaren op een droge,
koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van
kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van diervoeder. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.

UN 3077
NEDERLAND

WAARSCHUWING

ANEPLENL5KG/01/C2

SP

Werkzame stof:
Pymetrozine
Gehalte:
50%
Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat
Resistentiecode: IRAC 9B

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften
gelezen en begrepen heeft • P273: Voorkom lozing
in het milieu • P280C: Beschermende handschoenen
en beschermende kleding dragen • P308 + P313: Na
(mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

