Productprofiel

Veilig gebruik van het granulaat

Werkzame stof

0.5% Tefluthrin + Nutriënten (10% N, 41% P, 3% Mn, 2% Zn)

ZEKER AAN TE BEVELEN

ZEKER TE VERMIJDEN

Groep

Pyrethrinoïde

Lees altijd het etiket op de verpakking. Er staan
belangrijke aanwijzingen op over het veilig gebruik van
het granulaat.

Vermijd rechtstreeks contact met het granulaat en het
granulaatstof.

Groep IRAC

3A

Eten, drinken of roken is bij het gebruik van het granulaat
absoluut uit den boze.

Formulering

Microgranulaat (GR)

Teelten

Aardappelen en maïs

Sla het granulaat op buiten het bereik van
kinderen en dieren. Wees voorzichtig bij het
openen van de granulaatverpakking, het vullen,
het afstellen en reinigen van de
toepassingsapparatuur alsook het hanteren van de lege
verpakkingen.

Toepassing

In de plantrug van de aardappelen en de zaailijn van de maïs

Te bestrijden insecten

Ritnaalden, maïswortelboorder (Diabrotica)

Dosering

Ritnaalden: 16kg/ha (aardappelen en maïs)
Maïswortelboorder: 16-20 kg/ha

Aantal toepassingen

1 toepassing per teelt

Bufferzone

1m met klassieke techniek

Verpakking

Zakken van 10kg

Draag bij het werken met het granulaat
beschermende kleding, halfgelaatsmasker,
veiligheidsbril en handschoenen.

Vermijd om gebruikte beschermende kledij of
apparatuur samen op te bergen met propere kledij of
apparatuur om contaminatie te voorkomen.

De opslagruimte moet droog, koel, vorstvrij en goed
geventileerd zijn. Voorkom beschadiging van de
verpakking bij transport.
Schakel de doseerinrichting absoluut uit bij het
optillen van de verspreider aan het eind van de
gewasrij om geen granulaat te verspillen.

Vermijd dat afvalwater bij het wassen van de
handen of het spoelen van de apparatuur in het
oppervlaktewater wegsijpelt.
Vermijd dat granulaatkorrels onbedekt op het perceel
achterblijven.

Meer informatie:
www.syngenta.be/stewardship

Syngenta Crop Protection NV,
Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde. Tel. 09 210 17 60, www.syngenta.be

FORCE® EVO : GR - bevat 0,5% Tefluthrin. Erkenningsnummer 11000P/B.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Alle informatie in deze uitgave is uitsluitend bedoeld als algemeen advies en de
gebruiker dient ze te gebruiken overeenkomstig zijn eigen kennis en ervaring met de plaatselijke omstandigheden. In geval van twijfel adviseren we een kleinschalige proefproductie uit te
voeren om te bepalen hoe de lokale omstandigheden de variëteit kunnen beïnvloeden. Syngenta accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in deze publicatie.
®/TM Registered Trademark of a Syngenta Group Company.

FORCE® EVO

W
NIEU

FORCE EVO is een nieuw insecticide, toegelaten ter bestrijding van ritnaalden in aardappelen en maïs en
ter bestrijding van de maïswortelboorder. FORCE EVO is een innovatief insecticidegranulaat op basis van
tefluthrin. Het granulaat wordt toegepast tijdens het planten van de aardappelen, in de plantrug inwerken
of tijdens het zaaien van de maïs in de zaailijn, door middel van een granulaatstrooier.
Zorg voor een perfecte bedekking van de granulaten.
Tefluthrin heeft een unieke damp- en contactwerking en werkt in op het zenuwstelsel van de insecten.
Bijkomend op de tefluthrin, bevatten de granulaten ook stikstof (N),
fosfar (P), mangaan (Mn) en zink (Zn).

Voordelen
• Werkzaam tegen tal van schadelijke
bodeminsecten
• Toegelaten in aardappelen en maïs
• Unieke bestrijding van bodeminsecten
via dampwerking in de bodem
• Lange duurwerking
• Uitstekende gewasveiligheid.

Een innoverende formulatie
voor meer opbrengst
• Ronde korrels
• Zeer gemakkelijk toepasbaar
• Weinig stofvorming
• Homogene korrels
• Stabiliteit in de bodem en vertraagde oplosbaarheid waardoor de vrijgeving van de werkzame
stof over een langere periode gespreid wordt en dus een langere bescherming van het gewas
garandeert
• Een combinatie met voedingselementen voor een snellere opkomst van het gewas.

Toepassing van het granulaat

Wortelgroei van de maïs

Gebruik steeds een zaaimachine, uitgerust met
een goed functionerende granulaatstrooier en een
verspreider. Op die manier verkrijg je een mooie
verdeling van de granulaatkorrels in de plantrug of
in de zaailijn en dat levert een goede bescherming
op tegen vroege en latere aantastingen door
de ritnaalden. Zorg er zeker ook voor dat de
granulaten niet bloot op het bodemoppervlak
komen te liggen, maar steeds bedekt zijn door
grond.

Stimulatie van de wortelgroei door
de toepassing van FORCE EVO
in vergelijking met andere
bodeminsecticiden.

Syngenta heeft een verspreider ontwikkeld,
speciaal voor deze toepassing. Deze kan op de
machines gemonteerd worden door middel van
specifieke montagestukken aangepast aan type
van machine.

Een juiste afstelling van de verspreider is belangrijk
voor de exacte dosering van FORCE EVO. Volg de
instructies van de fabrikant nauwkeurig op.
Vermijd dat de granulaatkorrels worden
uitgestrooid op plaatsen waar het niet thuis hoort,
bijvoorbeeld bij het optillen van de zaaimachine.
Ontkoppel daarom steeds de aandrijving van de
granulaatstrooier bij het optillen van de machine op
het einde van het perceel. Bovenliggende korrels
moeten worden verwijderd.
Voor uw eigen veiligheid is het eveneens cruciaal
dat u nauwgezet de gebruiksaanwijzingen
van de fabrikant opvolgt. Draag daarom
zeker veiligheidsmateriaal en volg
de instructie op zoals
voorgeschreven.

Resultaat
bij toepassing
FORCE EVO

Resultaat met
ander bodeminsecticide

Waar moet u rekening mee houden voor
een optimaal gebruik van FORCE EVO?
Ritnaalden in maïs
• Zaaidiepte: tussen 3 en max 5 cm
• Zorg voor homogene verdeling van de
granulaatkorrels met behulp van een verspreider
• Zorg voor een volledige bedekking
van de zaailijn.
Ritnaalden in aardappelen
• Verdeel de granulaatkorrels uniform in de
ruggen met behulp van een verspreider
• Zorg ervoor dat alle korrels volledig bedekt zijn.
Maïswortelboorder in maïs
• Lokale toepassing rond de zaden
• Meer flexibiliteit in zaaidiepte
• Zorg voor een volledige bedekking
van de zaailijn

