WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdings- en/of
vogelafweermiddel door middel van een zaadbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder
de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsgebied
Maïs

Mesurol FS
1000 L
Toelatingsnr. 12964 N

Zaaizaadbehandelingsmiddel

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies: Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in
stabiele zijligging. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.
Inademing: In de frisse lucht brengen na onopzettelijk inademen van dampen of ontledingsproducten. Indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling. Onmiddellijk een arts raadplegen
(die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
Aanraking met de huid: Met veel water en zeep afwassen, indien voor handen, met veel
polyethyleenglykol 400. Vervolgens reinigen met water. Indien symptomen aanhouden, een arts
raadplegen.
Aanraking met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden,
gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten
verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie
optreedt en aanhoudt.
Inslikken: Mond spoelen. Braken opwekken, alleen als: 1. patient bij vol bewustzijn is,
2. medische hulp niet snel bereikbaar is, 3. een grotere hoeveelheid ingeslikt is, en 4. tijd sinds
inslikken minder dan één uur bedraagt.(Braaksel mag niet in luchtpijp terecht komen.)
Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal
Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Verschijnselen: Na oogcontact tijdelijk troebel zicht door pupilvernauwing (miosis),
Bradycardie, Verlaagde bloeddruk, Speekselafscheiding, Bronchiale hypersecretie, Braken,
Diarree, Zweten, Musculaire fasciculatie, Krampen, Ademhalingsmoeilijkheden,
Ademhalingsverlammingen, Somnolentie, Coma, Ademhalingsinsufficiëntie, Hypothermie,
Stuiptrekkingen, Misselijkheid.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Gevaren: Dit product is een cholinesteraseremmend carbamaat.
Behandeling:
Bewaken: ademhaling, hart en centraal zenuwstelsel functies.
Bewaking: bloedbeeld. Bewaken: cholinesterase in rode bloedcellen en plasma. ECG-controle
(elektrocardiogram). Indien nodig zuurstof of kunstmatige ademhaling.
Ademhalingswegen vrijhouden. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door
de mond een maagspoeling doorvoeren.
In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat aanbevolen.
Het volgende tegengif is algemeen gebruikelijk: atropine. Antidoot mag alleen gegeven worden,
als de symptomen duidelijk aanwezig zijn of als de cholinesterase activiteit is geremd tot onder
30% van normaal. Bij krampen een benzodiapezine (bijv. diazepam) in standaard doseringen
geven. Contra-indiceerd: oximes (pralidoxime, obidoxime).
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typographica

Af te weren
organismen
Fazanten 2
Duiven 3
Kraaiachtigen 4
Fazanten 2
Duiven 3
Kraaiachtigen 4

Dosering (middel) per
toepassing
10 ml middel per kg zaad

AANBEVELINGEN
Maïs, (korrel-, snij- en suikermaïs), ter voorkoming van schade in uitgezaaide maïs
door vraat van fazanten, duiven en kraaiachtigen.
De zaadbehandeling geeft tevens een bestrijding van de fritvlieg (Oscinella frit).
1
Fritvlieg (Oscinella frit) 2 Fazanten (Phasianidae) 3 Duiven (Columbidae) 4 Kraaiachtigen (Corvidae)
Dosering: 10 ml per kg zaad.
TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Opmerkingen:
Behandeld zaad mag bij het opzakken geen hoger stofgehalte hebben dan 0,75 g stof - Behandeld zaad dient hetzelfde seizoen gezaaid te worden.
per 100.000 zaden (volgens de Heubach-methode).
- Afdraaien van de zaaimachine met behandeld zaad is nodig omdat het zaad door
Om de bijen te beschermen moet blootstelling via stofdrift geminimaliseerd worden.
de behandeling stroever wordt.
Om vogels en zoogdieren te beschermen moet blootstelling aan zaden geminimaliseerd - De zaadbehandeling uitvoeren in professionele ontsmettingsmachines met
worden. Om dit te bereiken dienen bij het uitzaaien van het behandelde zaad specifieke
gesloten systemen.
instructies gevolgd te worden die vermeld staan op de zakken behandeld zaad.
- Eventueel met water verdunnen.
Het volgende moet worden vermeld op de zakken met behandeld zaad:
Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten.
De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan
Voor het zaaien
Breng bij het vullen het eventueel aanwezige stof onderin de zaaizaadzak niet over in de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen.
Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer,
de zaaimachine.
de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product
Bij het zaaien
beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid
Draag geschikte handschoenen bij hanteren van behandeld zaaizaad.
kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.
Suikermaïs

®

Te bestrijden
organismen
Vliegen en
muggen 1

Zaai geen behandeld zaad bij sterke wind en zaai de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad.
Wanneer een pneumatische zaaimachine wordt gebruikt, moet de luchtstroom met
eventueel daarin aanwezig stof van behandeld zaad naar het grondoppervlak of in de
grond worden gericht via zogenaamde deflectoren.
Toepassing is alleen toegelaten met behulp van precisiezaai, waarbij het behandelde
zaad direct met grond bedekt wordt.
Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem
worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voorend is ondergewerkt.
Om vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

Vliegen en
muggen 1

10 ml middel per kg zaad

ARTIKELNR.: 81705739
Toelatingsnummer: 12964 N - W2
Aard van het preparaat: suspensie concentraat voor zaadbehandeling
Werkzame stof: methiocarb
Gehalte: 500 g/l
Toxicologische groep: carbamaat met cholinesteraseremmende werking.
Gevarenaanduidingen:
H301 Giftig bij inslikken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Voorzorgsmaatregelen:
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.
P301+P312 NA INSLIKKEN onmiddelijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met
het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor afval. Zie STORL.
Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.
Droog, koel en achter slot bewaren.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
Bewaren boven -10° C.
Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar www.dresscode.bayer.nl

Gevaar

Deze verpakking dient te worden ingeleverd als Klein Gevaarlijk Afval,
nadat deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.
Chargenummer: zie elders op de verpakking.
® is een geregistreerd handelsmerk
van de Bayer Groep
Onderstaande QR-code verwijst
naar de laatste productinformatie

Bayer CropScience SA-NV
Postbus 231
3640 AE Mijdrecht
Tel. 0297-280358

UN 2992

NL81759383B

