PRO
1000 l

Toelatingsnr: 13548 N

Schimmelbestrijdingsmiddel
ter ontsmetting van zaaizaad

EERSTEHULPMAATREGELEN
Algemeen advies
Buiten de gevaarlijke zone brengen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig
verwijderen. Ligging en vervoer het slachtoffer in stabiele zijligging.
Inademing
In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden.
Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.
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
GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen. Mond
spoelen.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten.
De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de –
na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van
Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de
dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience
in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene
Verkoopvoorwaarden van kracht.
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel ter ontsmetting van zaaizaad
van wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, winterrogge, zomerrogge, triticale en haver.
Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten is uitgegaan van de Definitielijst
toepassingsgebieden gewas-beschermingsmiddelen, versie juni 2010.
Met het middel behandeld zaaizaad mag niet worden bestemd voor menselijke en/of dierlijke
consumptie.
Het middel is uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik.

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.

GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
Redigo Pro bevat de werkzame stoffen prothioconazool en tebuconazool. Het werkingsmechanisme van beide werkzame stoffen berust op verstoring van de ergosterolbiosynthese.

Productnaam: Redigo Pro
Toelatingsnummer: 13548 N
Aard van het preparaat:
Suspensie Concentraat voor zaadbehandeling
Werkzame stof: Prothioconazool en Tebuconazool
Gehalte: 150 g/l en 20 g/l
Gevarenaanduidingen
H410 Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.
WAARSCHUWING
Voorzorgsmaatregelen
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk
of bijzonder afval.

Opmerkingen voor de arts
Behandeling
Symptomatisch behandelen. Een maagspoeling is normaal niet nodig. Als een grotere hoeveelheid
ingeslikt is, medicinale houtskool en natrium-sulfaat geven.
Een specifiek tegengif is niet bekend.

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

ARTIKELNR.: 79976097

9

Aanvullende etiketelementen
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid
en het milieu te voorkomen.
- Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken.
- Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed
geventileerde plaats.
- Bewaren in originele container.
- Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden.
- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer.
- Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.
Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar
www.dresscode.bayer.nl
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld
zoals wettelijk is voorgeschreven.

NL80240503F

Het middel dient te worden toegepast met de daarvoor gebruikelijke ontsmettingsmachines.

Toepassingen
Winter- en zomertarwe, ter bestrijding van de kiem- en bodem-schimmels fusarium (Fusarium
culmorum), sneeuwschimmel (Microdochium nivale), steenbrand (Tilletia caries) en stuifbrand
(Ustilago nuda f.sp. tritici), Ustilago avenae en penicillium spp.
Dosering: 67 ml middel per 100 kg zaaizaad
Winter- en zomerrogge en triticale, ter bestrijding van de kiem- en bodemschimmels fusarium
(Fusarium culmorum), sneeuwschimmel (Microdochium nivale), steenbrand (Tilletia caries) en
stuifbrand (Ustilago nuda f.sp. tritici) en Ustilago avenae.
Dosering: 67 ml middel per 100 kg zaaizaad

Winter- en zomergerst, ter bestrijding van de kiem- en bodem-schimmel Microdochium nivale
(sneeuwschimmel), steenbrand (Ustilago hordei f.sp. hordei), stuifbrand (Ustilago nuda f.sp. hordei)
en Ustilago kolleri.
Dosering: 67 ml middel per 100 kg zaaizaad
Haver, ter bestrijding van de kiem- en bodemschimmels fusarium (Fusarium culmorum) sneeuwschimmel (Microdochium nivale), steenbrand (Tilletia caries), stuifbrand (Ustilago nuda f.sp. tritici) en
Ustilago avenae, Ustilago hordei en Ustilago kolleri.
Dosering: 67 ml middel per 100 kg zaaizaad
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Onderstaande QR-code verwijst
naar de laatste productinformatie

Chargenummer:
zie elders op de verpakking
® is een geregistreerd handelsmerk
van de Bayer Groep

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

