XANADU®
XANADU®
TOELATINGSNUMMER
FORMULERING
AARD WERKING
WERKZAME STOFFEN
GEHALTEN
Dit middel is uitsluitend bestemd
voor professioneel gebruik.

: 15746 N
: WATER DISPERGEERBAAR GRANULAAT
: HERBICIDE
: BENSULFURON-METHYL EN METSULFURON-METHYL
: RESP. 500 G/KG EN 40 G/KG

GEVARENAANDUIDINGEN
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.
VOORZORGSMAATREGELEN
P264 Na het werken met dit product handen en gezicht grondig wassen.
P280 Oogbescherming en gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale
wetgeving.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.

WAARSCHUWING

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208 Bevat bensulfuron-methyl. Kan een allergische reactie
veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.
Deze verpakking is bedrijfsafval,
mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
Hergebruik van deze verpakking is niet toegestaan.
Verdeler:
UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A
4818 CP Breda
085 0712300
®

Toelatingshouder:
UPL Europe Ltd.
The Centre, Birchwood Park
Warrington, Cheshire
WA3 6YN, United Kingdom

gedeponeerd handelsmerk van UPL Europe Ltd.

UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144A, 4818 CP Breda
Tel: 085 0712300, Fax: 085 0712399
Webpage: www.uplunloine.com

CHARGENUMMER:
Zie elders op de verpakking
110119
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XANADU®
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door
middel van een na-opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst
toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden:
Toepassingsgebied
Werkzaamheid getoetst op

Dosering* middel
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus

Wintertarwe

Éénjarige breedbladige
0,1 kg/ha
1
onkruiden
Wintergerst
Éénjarige breedbladige
0,1 kg/ha
1
onkruiden
Winterrogge
Éénjarige breedbladige
0,1 kg/ha
1
onkruiden
Triticale
Éénjarige breedbladige
0,1 kg/ha
1
onkruiden
Haver
Éénjarige breedbladige
0,1 kg/ha
1
onkruiden
Zomertarwe
Éénjarige breedbladige
0,1 kg/ha
1
onkruiden
Zomergerst
Éénjarige breedbladige
0,1 kg/ha
1
onkruiden
Zomerrogge
Éénjarige breedbladige
0,1 kg/ha
1
onkruiden
* Verlaging van de dosis is toegestaan, hierbij dient rekening gehouden te worden met
resistentiemanagement. 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
Continu roeren tijdens het bereiden en verspuiten van de spuitvloeistof.
In de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, haver, zomertarwe, zomergerst en
zomerrogge het middel toepassen in 200-400 liter water per ha.
Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden gebruikt in
grondwaterbeschermingsgebieden.
Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te
beschermen is toepassing van dit middel uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik
gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.
Volggewassen
In het jaar van toepassing kunnen na de oogst granen en winterkoolzaad veilig worden ingezaaid. In
het volgende jaar kunnen ook maïs, bieten, uien, erwten, bonen en raaigras veilig worden ingezaaid.
Met het inzaaien of telen van andere gewassen is geen ervaring opgedaan en wordt daarom niet
aanbevolen.
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Claudius Prinsenlaan 144A, 4818 CP Breda
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XANADU®
Vervanggewassen
Bij het mislukken van een teelt kunnen alleen granen direct als vervangend gewas geteeld worden.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen metsulfuron-methyl en bensulfuron-methyl. Deze werkzame
stoffen behoren tot de sulfonylureum verbindingen. De HRAC code is B. In Nederland zijn onkruiden
aangetroffen die resistent zijn tegen werkzame stoffen met HRAC code B. Omdat er binnen deze
groep kruisresistentie bestaat, dit middel afwisselen met middelen met een ander
werkingsmechanisme. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven
worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
AANBEVELINGEN
Xanadu bestrijdt een groot aantal breedbladige onkruiden in granen in het voorjaar. Voor een betere
werking tegen onkruiden is het advies om aan de spuitvloeistof een plantaardige olie of onkruidolie
toe te voegen. Xanadu heeft een sterke werking tegen o.a. Kamille, Kleefkruid, Muur, Herderstasje,
Paarse Dovenetel, Ereprijs en Akkerviooltje.
De werking van Xanadu is optimaal bij een dagtemperatuur boven de 10 graden Celsius en geen
nachtvorst.
Reinigen spuitapparatuur
Goed reinigen van de spuitapparatuur na het spuiten van Xanadu is erg belangrijk. Spoelen met
schoon water en een reinigingsmiddel voor spuitapparatuur is nodig. Filters en spuitdoppen
demonteren en daarna reinigen met een reinigingsmiddel is aan te bevelen om schades te
voorkomen aan andere gewassen.
MAATREGELEN VOOR DE EERSTE HULP
Algemeen advies Bij een ongeval, of indien u zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk het etiket tonen).
Contact met de ogen Onmiddellijk spoelen met overvloedig water. Na de eerste spoeling eventueel
contactlenzen verwijderen en doorgaan met spoelen gedurende minstens 15 minuten. Indien
oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
Contact met de huid Huid wassen met water en zeep. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen
voor hergebruik.
Inslikken Mond spoelen met water. Waarschuw een VERGIFTIGINGSINFORMATIECENTRUM of
een dokter/arts bij blootstelling of onwel worden.
Inademing In de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.
NOTA
Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
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