
2,5Kg

HOLLAND FYTOZIDE

GROEIREGULATOR IN 
BLOEMISTERIJGEWASSEN
HOLLAND FYTOZIDE is uitsluitend toegestaan als  
groeiregulator in de teelt van bloemisterijgewassen

Toelatingsnummer: 11132 N W5

Aard van het preparaat: wateroplosbaar granulaat
Werkzame stof:  daminozide
Gehalte:  85%

batchnr.: 
zie hals van de can



2,5Kg

HOLLAND FYTOZIDE

GROEIREGULATOR IN 
BLOEMISTERIJGEWASSEN
HOLLAND FYTOZIDE is uitsluitend toegestaan als  
groeiregulator in de teelt van bloemisterijgewassen

Toelatingsnummer: 11132 N W5

Aard van het preparaat: wateroplosbaar granulaat
Werkzame stof:  daminozide
Gehalte:  85%

omdoos 4 x 2,5 kg
batchnr.: zie hals van fles



kwaliteit beweegt ons!

Holland Fyto U.A., Revisieweg 3, 8304 BE, Emmeloord, tel. +31 527 631 500, www.hollandfyto.nl 

DISCLAIMER
Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing, de gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen. De op dit etiket 
beschreven eigenschappen en toepassingen van dit product, zijn gebaseerd op opgedane 
ervaringen bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing is opge-
steld volgens de laatste bij aanmaak van dit etiket bekende inzichten.

Veel factoren buiten de invloed van Holland Fyto, zoals onder meer opslag, vervoer, de 
wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering, de evt. toepassing in tankmix met andere 
producten, etc. kunnen de werking en effecten van het product op het gewas beïnvloeden. 
Daarom staat Holland Fyto niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en wijst zij 
alle aansprakelijkheid af voor enige schade voortvloeiend uit opslag, vervoer of gebruik van 
het product. Als er nog geen ervaring is opgedaan met het product in bijv. een bepaald 
gewas of ras, voer dan eerst een proefbespuiting uit, om bijvoorbeeld de verdraagzaam-
heid van het gewas of ras te testen.

Pas het product toe volgens goed landbouwkundig gebruik. Raadpleeg bij twijfel over een 
toepassing uw adviseur en/of leverancier. Verder zijn onze bij de Kamer van Koophandel 
gedeponeerde Algemene Voorwaarden van kracht op al onze verkoopovereenkomsten, en 
worden op verzoek toegezonden.

HOLLAND FYTOZIDE

STORL
VERPAKKING

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 
Het middel is uitsluitend toegelaten als groeiregulator  voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende 
toepassingsgebieden (Def. Lijst termen WG, versie 2.0 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings- 
gebied

Werkzaamheid 
getoetst op

Dosering* (middel)  
per toepassing

Maximale dose-
ring (middel) per 
toepassing

Maximaal aantal 
toepassingen per 
teeltcyclus of per 12 
maanden

Maximaal 
aantal liter/
kg per ha per 
teeltcyclus of per 
12 maanden

Minimum in-
terval tussen 
toepassingen 
in dagen

Veiligheidstermijn in dagen of 
uiterst gewasstadium waarop 
toegepast mag worden

Bloemisterij- 
gewassen  
(bedekte teelt)

Voorkoming van 
te lange of te ijle 
groei of ter afrem-
ming van hoogte 
en scheutgroei

0,06-0,6%
(60-600g  middel 
per 100L water)

6kg/ha 5 toepassingen per 
teeltcyclus 

30 kg per ha per 
teeltcyclus 

7 Uiterst gewasstadium is 
BBCH 64 

* 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.

ANDERE TOEPASSINGSVOOR-
WAARDEN:
Dit middel is schadelijk voor natuur-
lijke vijanden. Vermijd onnodige 
blootstelling.

Dosering en aantal toepassingen 
is afhankelijk van diverse factoren, 
o.a.: de groeikracht van de cultivar 
en de groeiomstandigheden. Het 
verdient aanbeveling in alle geval-
len via een proefbespuiting zelf de 
juiste dosering, het goede spuitmo-
ment en het aantal toepassingen 
vast te stellen.

VOORZORGSMAATREGELEN
 P280 - Beschermende handschoe-
nen en beschermende kleding 
dragen.

SP1 - Zorg ervoor dat u met het 
product of zijn verpakking geen 
water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH401 - Volg de gebruiksaanwij-
zing om gevaar voor de menselijke 
gezondheid en het milieu te voor-
komen.

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


