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Betreft : actie 2019 « Goed beschermde granen, beloftevolle oogst»
Beste graanteler,
U denkt waarschijnlijk al na over de beste manier om doeltreffend uw graangewassen
te beschermen teneinde de kwaliteit en de opbrengst te waarborgen.
Met Adexar®, Ceriax®, Librax®, Priaxor® EC (samen met Caramba®) en Viverda®,
stelt BASF, als fungicidenspecialist, krachtige SDHI-fungiciden ter beschikking voor
de perfecte bescherming van de bovenste bladeren en de aar.
Als u deelneemt aan onze actie « Goed beschermde granen, beloftevolle oogst
» zorgt u ook voor uw eigen bescherming dankzij de mogelijkheid om 2 paar
veiligheidshandschoenen of een Fyto Protect overall (speciaal ontwikkeld om
met phytoproducten om te gaan) te bekomen.
Hoe de Fyto Protect overall of de twee paar veiligheidshandschoenen bekomen?
Om deel te nemen aan de actie, gelieve de stickers te verzamelen die zich op de sluitdoppen bevinden
van de producten Adexar®, Ceriax®, Librax®, Priaxor® EC of Viverda® en samen met de volledig
ingevulde antwoordcoupon te sturen naar BASF Agricultural Solutions (in bijgevoegde omslag, niet
nodig om te frankeren) en dit voor 30 juni 2019.

ACTIE GRANEN 2019
IN TE VULLEN ANTWOORDCOUPON
TWEE PAAR VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN
OF EEN FYTO PROTECT OVERALL

 BEVRAGING
Hoeveel fungiciden behandelingen heeft u dit jaar uitgevoerd :
1) in wintertarwe ? .........................................................
2) in wintergerst ?......…………………………………………...
Totale graanoppervlakte : ……………….. ha
Oppervlakte tarwe : .......……… ha / Oppervlakte gerst : .....……… ha
Andere granen : ……………………………………………….

In onderstaande tabel vindt u hoeveel stickers er nodig zijn per product :
Aantal stickers
Product (verpakking)

Twee paar
veiligheidshandschoenen

Fyto Protect

overall
9
5
9
6
10

5
3
5
4
6

Adexar (5 L)
Ceriax (10 L)
Librax (5 L)
Priaxor EC (5 L) + Caramba (5 L)
Viverda (5 L)

TABEL MET MATEN VOOR DE FYTO PROTECT OVERALL
Maat voor de
bestelling
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OPMERKINGEN:
✓ Twee veiligheidshandschoenen of één Fyto Protect overall per landbouwbedrijf.
✓ Actie beperkt tot 400 Fyto Protect overall en 2 x 400 veiligheidshandschoenen.
✓ Deze actie geldt enkel voor landbouwers met een landbouwbedrijf gelegen in België.
✓ Deze actie is geldig tot 30 juni 2019 of tot uitputting voorraad.
✓ Wij bezorgen u het gekozen artikel tijdens najaar 2019.
✓ Deze actie geldt enkel voor volgende producten Adexar®, Ceriax®, Librax®, Priaxor® EC en Viverda®.

Wij wensen u een uitstekende campagne 2019.
Met vriendelijke groeten,
Cédric Oostland
Crop Manager Cereals & Field Crops

Valérie Frankard
Marketing Manager

Adexar® : erk. nr. 10119P/B, bevat 62,5 g/L fluxapyroxad + 62,5 g/L epoxiconazool. Ceriax® :erk. nr. 10161P/B, bevat 41,6 g/L fluxapyroxad + 41,6 g/L epoxiconazool + 66,6 g/L
pyraclostrobin. Librax® : erk. nr. 10177P/B,bevat 62,5 g/L fluxapyroxad + 45 g/L metconazool. Priaxor® EC : erk. nr. 10616P/B, bevat 75 g/L fluxapyroxad + 150 g/L pyraclostrobine.
Caramba®: erk. nr. 8883P/B, bevat 60 g/L metconazole. Xemium® : gedeponeerd handelsmerk BASF voor de actieve stof ﬂuxapyroxad. Gedeponeerde handelsmerken BASF. Lees
vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Meer informatie over hoe BASF uw persoonlijke gegevens verwerkt vindt u op onze website www.agro.basf.be . U kunt ook op elk ogenblik uw persoonlijke gegevens doen verwijderen
uit onze databank. Voor dit kunt u schrijven naar agro.gdpr.be@basf.com.
Adres voor het opsturen van antwoordkaart:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
Agricultural Solutions
Drève Richelles 161 E/F boîte 43
1410 Waterloo

Kleef uw zelfklevende etiketten hieronder
> Ik wens twee paar veiligheids-

handschoenen te ontvangen en
 Ik stuur 5 etiketten Adexar®
 Ik stuur 3 etiketten Ceriax®
 Ik stuur 5 etiketten Librax®
 Ik stuur 4 etiketten Priaxor® EC
 Ik stuur 6 etiketten Viverda®
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> Ik wens een fyto protect overall en







Ik stuur 9 etiketten Adexar®
Ik stuur 5 etiketten Ceriax®
Ik stuur 9 etiketten Librax®
Ik stuur 6 etiketten Priaxor® EC
Ik stuur 10 etiketten Viverda®
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Actie geldig tot 30 juni 2019 of tot uitputting
voorraad. Actie enkel geldig in België. Ik
aanvaard dat BASF Belgium Coordination Center
Comm. V. (Drève Richelle 161 bâtiment E/F, bte
43 B – 1410 Waterloo) de gegevens vermeld op
dit document verzamelt, bewaart en gebruikt
(informatie en publiciteit). Ik heb het recht mij
kostenloos tegen dergelijk gebruik te verzetten.
BASF garandeert mij dat ik steeds toegang tot
mijn persoonsgegevens heb. Ik heb het recht
deze gegevens aan te passen of te verwijderen
op ieder ogenblik. De verkregen gegevens zullen
niet worden gepubliceerd, noch worden verkocht
aan derden.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de

