FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
M2i BIOCONTROL
Lieu-dit « Caunezil »
370 Route de Caunezil
46 140 PARNAC
FRANCE

Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding

TOELATING VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL IN NOODSITUATIES

1. Algemene bepalingen van de toelating
In toepassing van Verordening (EG) nr.1107/2009 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen en meer bepaald art. 53 betreffende afwijkingen in
noodsituaties op het gebied van gewasbescherming, en overeenkomstig het advies van het
Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, wordt het
product:
BOX T PRO PRESS
met de hieronder vermelde specificaties en voorwaarden toegelaten
als: feromoon
op naam van: M2i BIOCONTROL

2. Samenstelling en vorm
2.1. Werkzame stof en gewaarborgd gehalte: 7% (Z)-11-hexadecenal
2.2. Formuleringstype: CS (Capsule suspensie)
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3. Indeling en op het etiket aan te brengen speciale vermeldingen
Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) nr. 547/2011 van 08/06/2011
ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad
wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen en het K.B. van
28/02/1994 tot regeling van de indeling en de verpakking moeten de volgende
vermeldingen op het etiket vermeld worden.
3.1. Gevarencategorie: milieugevaarlijk
3.2. De volgende symbolen van Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG of van de bijlage
XIV van het K.B. van 28/02/1994 en het K.B. van 11/01/1993 tot regeling van de indeling en
de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op de markt
brengen of het gebruik ervan:
N
3.3. De volgende R- en S- zinnen van de bijlage XIII van het K.B. van 28/02/1994:
3.3.1. R51/53
3.3.2. S2-S13-S20/21-S23-S35-S61
3.4 De volgende CLP-etikettering conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008:
3.4.1 Signaalwoorden : waarschuwing
3.4.2. Gevarenpictogrammen en hun GHS-code : GHS09

3.4.3. Gevarenaanduidingen (H-zinnen): H411
3.4.4. Aanvullende informatie (EUH-zinnen): EUH401
3.4.5. Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen): P391
3.5. Aantal punten toegekend in toepassing van art.2bis §1 van het KB 14/01/2004 tot
vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de
grondstoffen en de producten:
2
3.6. Andere vermeldingen:
- SPo: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de
spuitvloeistof is opgedroogd.
- SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.
Aanvullingen op de CLP-etikettering:
- Op het etiket te vermelden co-formulanten: /
4. Algemene bepalingen
Onverminderd de bepalingen voorzien in de Verordening (EG) nr. 1107/2009 moeten de
samenstelling, het formuleringstype, de chemische en fysische eigenschappen alsmede
de oorsprong en de zuiverheid van de werkzame stoffen overeenkomen met de bij de
aanvraag of later verstrekte gegevens.
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4.1. Geldigheidsduur van de toelating: vanaf 25/04/2019 tot en met 22/08/2019
4.2. Verkoop: /

5. Gebruik, gebruiksdosissen en bijzondere toepassingsvoorwaarden:
Te behandelen:
Toepassingsstadium:

Veiligheidstermijn:
Vijand:
Dosis:

Risicobeperkende maatregelen:
Opmerking:
Te behandelen:
Toepassingsstadium:

Veiligheidstermijn:
Vijand:
Dosis:

Risicobeperkende maatregelen:

buxus (palmboompje) (open lucht) (niet bestemd voor
consumptie)
Bij het begin van het uitvliegen van de eerste generatie
motten en bij het begin van het uitvliegen van de
tweede generatie motten
/
bladvretende rupsen
in het hart van de plant direct op het hout van de stam
of takken, één verspreidingspunt (omtrent 1 g) per 12
m² oppervlakte of één verspreidingspunt (omtrent 1 g)
per 4 m lineaire haag, 1-2 toepassingen met een
interval van 60-80 dagen
/
/
buxus (palmboompje) (onder bescherming) (niet
bestemd voor consumptie)
Bij het begin van het uitvliegen van de eerste generatie
motten en bij het begin van het uitvliegen van de
tweede generatie motten
/
bladvretende rupsen
in het hart van de plant direct op het hout van de stam
of takken, één verspreidingspunt (omtrent 1 g) per 12
m² oppervlakte of één verspreidingspunt (omtrent 1 g)
per 4 m lineaire haag, 1-2 toepassingen met een
interval van 60-80 dagen
/
/

Algemene opmerking: in het hart van de buxushaag direct op het hout van de stam of takken
toepassen
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De Staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen
door het gebruik van het product waarvoor deze toelating is afgeleverd. Zij wordt toegekend
onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van
giftige of schadelijke stoffen.

Namens de Minister,

ir. Olivier GUELTON
Celhoofd Toelatingen
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