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Betreft : actie 2020 « Wees fier op je granen!»

SPUITDOPREINIGINGSSET

Beste graanteler,
Heeft u al uw schema voor het bestrijden van schadelijke ziekten in granen in
gedachten? Hoe kunt u uw granen doeltreffend beschermen met behoud van kwaliteit
en opbrengst?
Met Adexar®, Ceriax®, Librax®, Priaxor® EC (samen met
Caramba®) en Viverda®, krachtige fungiciden met breed
werkingsspectrum, heeft BASF de oplossing.
Als u deelneemt aan onze actie « Wees fier op je
granen!» heeft u ook de mogelijkheid om een overall
of een spuitdopreinigingsset (inhoud: één borstel,
veiligheidshandschoenen en één reiniger met
perslucht) te ontvangen.
Hoe de overall of de spuitdopreinigingsset bekomen?

OVERALL

Om deel te nemen aan deze actie, dient u de stickers die zich op de doppen van de
producten Adexar®, Ceriax®, Librax®, Priaxor® EC of Viverda® bevinden te
verzamelen en vervolgens samen met de volledig ingevulde antwoordcoupon op te
sturen naar BASF Agricultural Solutions (in bijgevoegde omslag, niet nodig om te
frankeren) en dit voor 30 juni 2020.
ACTIE GRANEN 2020

IN TE VULLEN ANTWOORDCOUPON OM EEN
SPUITDOPREINIGINGSSET OF EEN OVERALL TE ONTVANGEN

OF EEN FYTO PROTECT OVERALL

 BEVRAGING
1)

2)

Welke digitale tools gebruikt u om uw teelten of uw boerderij te
beheren? Voorbeeld: xarvio / Isagri / AgriVision-Cercosoft / andere?
.......................................................................................................
Heeft u al horen praten over xarvio FIELD MANAGER?
Ja
Nee
In bijlage, vindt u meer info over deze digitale tool

3)

Welke graanoppervlakte teelt u? ........................ha

In onderstaande tabel vindt u hoeveel stickers er nodig zijn per product :
Aantal stickers
Spuitdopreinigingsset
Overall

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

5
3
5
4
6

9
5
9
6
10

Tabel met maten

A/B (cm)

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

38/40

42/44

46/48

50/52

54/56

58/60

62/64

157,5/56

159/59

160,5/62

162/65

165/68

168/71

171/74

OPMERKINGEN:
 Eén overall of één spuitdopreinigingsset per landbouwbedrijf.
 Actie beperkt tot 400 overalls en 400 spuitdopreinigingssets.
 Deze actie geldt enkel voor landbouwers met een landbouwbedrijf gelegen in België.
 Deze actie is geldig tot 30 juni 2020 of tot uitputting voorraad.
 Wij bezorgen u het gekozen artikel tijdens najaar 2020.
 Deze actie geldt enkel voor volgende producten Adexar®, Ceriax®, Librax®, Priaxor® EC en Viverda®.

Wij wensen u een uitstekende campagne 2020.
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. Viverda®: erk. nr. 10155P/B, bevat 140 g/L boscalid + 50 g/L epoxiconazool + 60 g/L pyraclostrobin. 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.

Kleef uw zelfklevende etiketten hieronder
> Ik wens 1 spuitdopreinigingsset
 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®
> Ik wens 1 overall
 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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!! OMCIRKEL DE MAAT A.U.B. !!
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Actie geldig tot 30 juni 2020 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.

