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Aard van het preparaat: Heet vernevelbaar concentraat 
Werkzame stof: sinaasappelolie
Gehalte: 843,2 g/L
Werking: Kiemremmingsmiddel
De identiteit van alle stoffen in het mengsel die 
bijdragen tot de indeling van het mengsel: Sinaasappelolie
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Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is 
schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.



Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als groeiregulator voor het professionele gebruik door middel van een ruimtebehandeling in de volgende toepassingsgebieden 
(volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied Doel groeiregulatie Dosering* middel per 
toepassing

Maximaal aantal toepassingen 
per bewaarcyclus

Minimum interval tussen 
toepassingen in dagen

Consumptieaardappel Voorkomen spruitvorming 100 ml/ton aardappelen 9 21 
Zetmeelaardappel Voorkomen spruitvorming 100 ml/ton aardappelen 9 21 

* 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
Het middel toepassen met koud- of heetnevelapparatuur.
Start met behandeling bij eerste symptomen van kieming op droge aardappels.
De deuren en externe ventilatieopeningen van de aardappelopslagplaatsen moeten tijdens de behandeling goed gesloten zijn. Er moet uitsluitend intern geventileerd 
worden. 

Na de behandeling de interne ventilatie nog zo lang laten draaien, totdat de nevel is neergeslagen. Hierna de ruimte nog ca. 24 uur gesloten houden, waarna op normale 
wijze extern geventileerd kan worden. De behandelde ruimte mag pas betreden worden na kort ventileren met buitenlucht (minimaal 30 minuten).

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Respecteer om in het water levende organismen te beschermen een periode van 24 uur tussen de laatste toepassing en de industriële spoeling van aardappelen.

Aanbevelingen:

- Alleen toepassen in lucht- of mechanische gekoelde bewaarplaatsen met geforceerde beluchting.
- De te behandelen aardappelen moeten droog, enigszins afgehard en zoveel mogelijk vrij van grond zijn.
- Zieke en beschadigde knollen verwijderen en de aardappelen egaal en zonder stortkegels inschuren.
- Toediening middels heetvernevelen dient uitsluitend te gebeuren met temperatuur gecontroleerde apparatuur bij 190 °C. 
- Bij toepassen in de bewaring na het aanzetten van de toepassingsapparatuur dient de opslag zo spoedig mogelijk te worden verlaten. 
-  Zorg bij koudvernevelen voor een voldoende fijne druppel. Dek zo nodig de aardappelen enkele meters voor de vernevelaar af om eventueel neerslaan 

van grovere druppels op de aardappelen te voorkomen.
- Er geldt geen veiligheidstermijn na de toepassing. Advies is minimaal 48 uur te wachten met uitschuren.  

Attentie: ARGOS is ontvlambaar vanaf 248°C. Let er dus op dat bij heet verneveling de temperatuur gecontroleerd wordt.

Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven



ARGOS

Toelatingshouder:
Arysta LifeScience Benelux SPRL
Rue de Renory, 26/1
B-4102 Ougrée
België

Distributeur:
UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
085-0712300
www.upl-ltd.com/nl

20L

Toelatingsnummer: 16038 N
Aard van het preparaat: Heet vernevelbaar concentraat 
Werkzame stof: sinaasappelolie
Gehalte: 843,2 g/L
Werking: Kiemremmingsmiddel
De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Sinaasappelolie

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 veroorzaakt huidirritatie
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen
P210  Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere 
ontstekingsbronnen. - Niet roken
P261  Inademing van nevel, damp vermijden
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen
P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P280 - Oogbescherming, Beschermende kleding, Beschermende handschoenen dragen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie elders op dit etiket)
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale wetgeving.

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

Aanvullende etiketelementen
SP 1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 

ADR: UN 2319

Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan. Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, 
zoals wettelijk is voorgeschreven.

WAARSCHUWING


	NL Argos 20L booklet_17062020.pdf
	Binder1.pdf
	NL Argos 20L CLP Label_16062020


