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Herbicide

Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse dovenetel
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Werkzame stof:
Bifenox
Gehalte:
480 g/L (40,7 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiegroep: HRAC E

EC

Scan voor gebruik

FOX® 480 SC
Herbicide
AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-one.
Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401:
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

IM
EN

Suspensie concentraat op basis van
Bifenox 480 g/L (40,7 % w/w)
Toelatingsnummer: 15193N
W.1

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.
Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

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

HANTEREN EN OPSLAG
Zorg voor goede ventilatie. Vermijd contact met
ogen en huid. Niet eten, drinken of roken tijdens
het gebruik van dit product. Was de handen voor
pauzes en na het werk. Verwijderd houden van
eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verwijder
verontreinigde kleding en beschermende
apparatuur alvorens ruimten te betreden waar
voedsel wordt gebruikt. In originele, gesloten
verpakking bewaren in een goed geventileerde
ruimte met een temperatuur tussen 0 en 54°C.
De verpakking mag niet worden hergebruikt.

EC

H410: Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

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

VOORZORGSMAATREGELEN

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals wettelijk
is voorgeschreven.

WAARSCHUWING

UN 3082
NEDERLAND
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P102: Buiten het bereik van kinderen houden
• P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
• SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

FOX® 480 SC
Herbicide
Suspensie concentraat op basis van
Bifenox 480 g/L (40,7 % w/w)
Toelatingsnummer: 15193N
W.1

EN

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-one.
Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401:
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

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

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

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden
• P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
• SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.

WAARSCHUWING

UN 3082
NEDERLAND
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Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals wettelijk
is voorgeschreven.

GEBRUIK & DOSIS

SP
EC

H410: Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

HANTEREN EN OPSLAG
Zorg voor goede ventilatie. Vermijd contact met
ogen en huid. Niet eten, drinken of roken tijdens
het gebruik van dit product. Was de handen voor
pauzes en na het werk. Verwijderd houden van
eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verwijder
verontreinigde kleding en beschermende
apparatuur alvorens ruimten te betreden waar
voedsel wordt gebruikt. In originele, gesloten
verpakking bewaren in een goed geventileerde
ruimte met een temperatuur tussen 0 en 54°C.
De verpakking mag niet worden hergebruikt.

EERSTE HULP

IM

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

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

GEVARENAANDUIDINGEN &
VOORZORGSMAATREGELEN

hier openen

EERSTE HULP MAATREGELEN
Inademen
Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de
verpakking

EN

Contact met de huid
Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten.
Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn,
raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

IM

Inname
Spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts of 112 en toon het etiket of de
verpakking.
ADVIES VOOR DE ARTS
Prehospitaal: symptomatische behandeling.

SP
EC

EERSTE HULP

Contact met de ogen
Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste
oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen,
spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het
professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst
toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde
toepassingsvoorwaarden.
Type
toepassing

Werkzaamheid
getoetst op

Dosering*
middel per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
12 maanden

Wintergraan
m.u.v.
kanariegras

Na opkomst

Eenjarige
breedbladige
onkruiden

1,5L/ha

1

Zomergraan
m.u.v. teff en
haver

Na opkomst

Eenjarige
breedbladige
onkruiden

1,5L/ha

1

Graszodenteelt

Na opkomst

Eenjarige
breedbladige
onkruiden

1,5L/ha

1

Golfterrein

Na opkomst

Eenjarige
breedbladige
onkruiden

1,5L/ha

1

EC
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Toepassingsgebied

Het gebruik in de teelt van graszaadteelt (m.u.v. Engels raaigras) is
beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen
werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom
aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt.
Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt
onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

GEBRUIK & DOSIS

SP

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

Toepassingsgebied

Type
toepassing

Werkzaamheid
aannemelijk tegen

Dosering*
middel per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
12 maanden

Graszaadteelt
m.u.v. Engels
raaigras

Na opkomst

Ereprijs1,
akkerviooltje2,
paarse dovenetel3
en hoenderbeet4

0,65 L/ha

2
1e toepassing in
aug-nov
2e toepassing in
maart-april

EN

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal
toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.
1 Ereprijs (Veronica spp.)
2 Akkerviooltje (Viola arvensis)
3 Paarse dovenetel (Lamium purpereum)
4 Hoenderbeet (Lamium amplexicaule)

IM

Overige toepassingsvoorwaarden
Dit middel toepassen van het 3-bladstadium (BBCH 13) tot uitstoeling (BBCH29).
Binnen 3 maanden na toepassing van het middel mag geen beweiding worden
toegepast en mag het gewas niet vervoederd worden.

SP

EC

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende
geleedpotigen te beschermen, is toepassing van het middel met een dosering
van 1,5 L/ha uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt
gemaakt van
- een techniek uit tenminste de klasse DRT97.5, of
een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije
zone van tenminste 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste
gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens/insteek van de
sloot).
Als vervanggewassen na verlies van gewas in de winter, worden zomergranen of
raaigrassen aanbevolen.
AANBEVELINGEN

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.

EN

DISCLAIMER

SP

EC

IM

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.
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Werkzame stof:
Bifenox
Gehalte:
480 g/L (40,7 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiegroep: HRAC E

®

Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse
dovenetel

EC
IM
EN

Herbicide

FOX 480 SC

FOX 480 SC
®

FOX 480 SC
Herbicide
Vrij van probleemonkruiden als ereprijs, akkerviool en paarse
dovenetel

Suspensie concentraat op basis van
Bifenox 480 g/L (40,7 % w/w)
Toelatingsnummer: 15193N W.1
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor
de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

EC
IM
EN

®

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje
STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN
TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
GEVARENAANDUIDINGEN

H410: Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.
VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden
• P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval • SP1: Zorg ervoor dat u met het
product of zijn verpakking geen water
verontreinigt

Toelatingsnummer: 15193N W.1
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com
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Scan voor gebruik

Fox® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Deutschland GmbH
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HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend
herbetreden nadat de spuitvloeistof is
opgedroogd; werkzaamheden kunnen
vervolgens worden uitgevoerd zonder
gebruik van beschermende maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
Zorg voor goede ventilatie. Vermijd contact
met ogen en huid. Niet eten, drinken of
roken tijdens het gebruik van dit product.
Was de handen voor pauzes en na het
werk. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van diervoeder. Verwijder
verontreinigde kleding en beschermende
apparatuur alvorens ruimten te betreden
waar voedsel wordt gebruikt. In originele,
gesloten verpakking bewaren in een goed
geventileerde ruimte met een temperatuur
tussen 0 en 54°C. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.
WAARSCHUWING

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals wettelijk is
voorgeschreven.

UN 3082
NEDERLAND

ANEFOXNL5LT/03/C2
T5538D04

SP

Werkzame stof:
Bifenox
Gehalte:
480 g/L (40,7 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiegroep: HRAC E

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)one. Kan een allergische reactie veroorzaken
• EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om
gevaar voor de menselijke gezondheid en
het milieu te voorkomen.
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WAARSCHUWING
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