100%

LEES ALTIJD EERST ALLE ETIKETTEN VAN
DE MIDDELEN DIE U GAAT GEBRUIKEN!

Plantaardig
Codacide uw All-in-One hulpstof

GEBRUIKSAANWIJZING
Bevat: 95% w/w food grade plantaardige olie.
Codacide is toegelaten onder nummer: 13843N
Doseringen
Basis doseringstraject
per hectare
Streef verhouding
Codacide: GB middel
Maximale dosering
per hectare

0,5 tot 1,5 liter
1 : 1 /tot max 2,5 liter
Codacide/ha.
2,5 liter of 0,25% boven
1000 L/ha.

Attentie*
• Codacide is door zijn zachte en neutrale eigenschap
pen over een vrij groot doseringstraject flexibel
inzetbaar. Gebruik bovenstaande richtlijnen.
• Is een bepaalde toepassing/combinatie nieuw
(voor u)! Voer eerst een proefbehandeling uit.
• Een optimale dosering is afhankelijk van de weers
omstandigheden, afharding van het onkruid, spuit
techniek, enz. Overleg met uw gewasspecialist over
de juiste doseringen, toepassingstijdstip en andere
factoren die van belang zijn voor een goed resultaat.
• Doseringen van GB-middelen kunnen vaak verlaagd
worden, doordat door Codacide de verliezen vermin
dert en het de effectiviteit en benutting verbetert.
• Met Codacide kunt u veel gevallen (fors) lagere
watervolumes gebruiken. Overdosering door hoge
spuitvolumes, kunnen dan voorkomen worden.
• Niet mengen met: Captan bevattende middelen.
• In het algemeen geldt:
GB-middelen (met Codacide) NIET spuiten:
	-	Bij hoge temperaturen of indien dit verwacht
wordt; bij felle zonneschijn; in gewassen die
lijden onder stress.
	-	Voorzorgsmaatregelen: als u altijd de hoogste
veiligheidsaanbevelingen toepast van de
gewasbeschermingsmiddelen die u samen met
de Codacide gebruikt, gelden geen extra veilig
heidsaanbevelingen voor Codacide.
*	De fabrikant en importeur garanderen de kwaliteit
van dit product. Omdat er geen controle over de
opslag/bewaring, vervoer, mengingen, gebruik,
toepassingen, weersomstandigheden enz. kan
worden uitgeoefend, kunnen ze niet de aansprake
lijkheid aanvaarden voor een minder goede werking
of schade ontstaan aan het gewas door gebruik.
Zie ook onze algemene handelsvoorwaarden
Agricult BV op www.agricult.nl.

INHOUD: 10 L - 25 L

Mengen
Codacide wordt in de plaats van het water de eerste
drager van de GB-middelen. Voor een goede inkapse
ling is het daarom belangrijk dat Codacide zo intensief
mogelijk met de GB-middelen in aanraking komt,
zonder dat een teveel aan water dit proces kan
verslechteren.
A)	Met voormengen: voor het maximale inkapseling
van de middelen/ ingrediënten:
1. Giet Codacide in een mengemmer of fustreiniger.
2.	Giet het/de GB-middel(en**) al roerend een voor
een bij de Codacide (poeders en granulaten eerst
oplossen in water).
3. Blijf roeren tot een homogeen mengsel ontstaat.
4.	Vul de tank met een minimale hoeveelheid water,
maar voldoende om intensief rond te kunnen
pompen.
5.	Het homogene mengsel vervolgens in de tank
gieten/opzuigen.
6.	De tank afvullen met water en blijvend rond
pompen/mengen, ook tijdens het spuiten.
** Als meerdere GB-middelen tegelijk verspoten moeten
worden, kunt u deze het beste apart met Codacide
voormengen (stap 1,2 en 3).
B) Zonder voormengen:
1.	Vul de tank met een minimale hoeveelheid water,
maar voldoende om intensief rond te kunnen
pompen.
2. Voeg Codacide toe.
3. Voeg het/de GB-middel(en) een voor een toe.
4.	Enige tijd intensief rondpompen, totdat het een
homogeen mengsel is (schuimvorming zal hierbij
door de Codacide zelden of nooit optreden).
5.	Nu de tank met water afvullen en blijvend rond
pompen/mengen, ook tijdens het spuiten.

BELANGRIJK!
• SCHUDDEN VOOR GEBRUIK
• SPUIT ALTIJD OP DROOG GEWAS
• 	OOK TIJDENS HET SPUITEN BLIJVEN ROEREN
• VORSTVRIJ BEWAREN
• BUITEN DIRECT ZON LICHT BEWAREN

Eigenschap
Gevolg
Sterke en snelle • Snel regenvast, dus meer
blad- en bodem spuitbare uren.
hechter
• Langere werking van bladen bodemherbiciden.
• Minder af-/uitspoeling.
Goede
• Goede verdeling van de
uitvloeier
spuitvloeistof.
• Hoge watervolumes kunnen
in veel gevallen flink
gereduceerd worden.
Forse
• Minder drift, meer spuitbare
driftreductor
uren.
• Betere indringing en hogere
druk mogelijk.
Verbetert
• Sneller en meer opname door
de opname
plant, insect en schimmels.
• Effectiever en minder verliezen.
Werkt sterk
• Geen vertraging bij het vullen
anti-schuimend
en geen schuimresten.
• Beschermd de actieve stof/
Omkapselt
biologisch preparaat tegen
het actieve
slecht spuitwater, UV afbraak,
ingrediënt
verdamping/uitdroging.
• Zeer geschikt als drager en
hulpstof van kwetsbare
biologische middelen,
zoals Verticillium lecanii.
Is inert/neutraal • Is zeer zacht, laat de waslaag
intact.
t.o.v. zijn
• Is veilig voor insecten en
omgeving;
biologische bestrijders.
plant, insect,
• Codacide is breed inzetbaar en
schimmels,
middelen, water mengbaar met, (biologische)
herbi-, insecti- en fungiciden
e.d.
en bladmeststoffen.
100 %
• Volledig veilig Risicoprofiel.
plantaardig
REACH vrijgesteld.
• Zeer milieuvriendelijk, label wit
in alle zes MPS milieuzone ’s.
MPS code: 777327.
• Gecertificeerd conform en
voldoet aan de criteria van de
EU-richtlijnen 834-2007 en
889/2008 voor de biologische
landbouwproductiemethoden.
• Heeft geen oogstwachttijd.
• Veilig voor gewas, consument
en milieu.
All-in-One• De breedste werking en zeer
One-for-All
breed toepasbaar.
• Verlaagt de emissies naar
het milieu.
• Verbetert de benutting en
effectiviteit van de middelen.
• En toch 100 % plantaardig!

Op alle offertes, verkopen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek sturen wij een gratis exemplaar toe.

