Prosaro®
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Productnaam: Prosaro®
W-nummer: W10
Toelatingsnr: 12843 N
Werkzame stof: prothioconazool en tebuconazool
Gehalte: 125 g/l en 125 g/l
Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat
Gevarenaanduidingen
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
Na (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen
Tegen zonlicht beschermen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie STORL.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Waarschuwing

Verpakking
SKU

Verpakking maat Aantal dozen per pallet

5722577 4 x 5 l

40

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
Dosering
Maximale
Type
(middel)
dosering
Toepassingsgebied
Te bestrijden organisme
Toepassing
per
(middel) per
toepassing toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus of per
12 maanden

Minimum
interval
Veiligheidstussen
termijn in
toepassingen
dagen
in dagen

Wintertarwe

bladvlekkenziekte1, echte
meeldauw2, DTR3, bruine
roest4, gele roest5,
aarfusarium6

1 l/ha

1 per 12 maanden

35

Triticale

bladvlekkenziekte1, echte
meeldauw2, DTR3, bruine
roest4, gele roest5,
aarfusarium6

1 l/ha

1 per 12 maanden

35

Zomertarwe

bladvlekkenziekte1, echte
meeldauw2, DTR3, bruine
roest4, gele roest5,
aarfusarium6

1 l/ha

2 per 12 maanden

21

35

Engels raaigras
(graszaadteelt)

zwarte roest7, kroonroest8,
bruine-vlekkenroest9,
1 l/ha
oranje-strepenroest10,
11
bladvlekkenziekte

1 per 12 maanden

-

35

Mais

Fusarium12

1 per 12 maanden

1Septoria tritici;
2 Erysiphe graminis;
3 Pyrenophora tritici-repentis;
4 Puccinia recondita;
5 Puccinia striiformis;
6 Fusarium spp.;
7 Puccinia graminis;
8 Puccinia coronata;
9 Puccinia brachypodii;
10 Puccinia poarum;
11 Drechslera spp.
12 Fusarium spp. (in mais)

1 l/ha

Type
Toepassingsgebied
Te bestrijden organisme
Toepassing

Dosering
Maximale
(middel)
dosering
per
(middel) per
toepassing toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus of per
12 maanden

Minimum
interval
Veiligheidstussen
termijn in
toepassingen
dagen
in dagen

Peulvruchten

grauwe schimmel12,
rattenkeutelziekte13,
roest14

1 l/ha

1 per 12 maanden

Graszaadteelt

zwarte roest7, kroonroest8,
bruine-vlekkenroest9,
1 l/ha
oranje-strepenroest10,
bladvlekkenziekte11

1 per 12 maanden

Graszodenteelt

fusarium6, kroonroest8,
bladvlekkenziekte11

1 l/ha

Koolzaad

rattenkeutelziekte13,
vlekkenziekte15, phoma16

1 l/ha

1 per 12 maanden

56

Haver

bladvlekkenziekte1, echte
meeldauw2, DTR3, bruine
roest4, gele roest5,
aarfusarium6

1 l/ha

1 per 12 maanden

35

Veldboon
(peulvruchten)

grauwe schimmel12,
rattenkeutelziekte13,
roest14

1 l/ha

1 per 12 maanden

35

Lupine
(voedergewassen)

grauwe schimmel12,
rattenkeutelziekte13,
roest14

1 l/ha

1 per 12 maanden

35

Veldboon (voor
silage)

grauwe schimmel12,
rattenkeutelziekte13,
roest14

1 l/ha

1 per 12 maanden

35

35

-

35

35

1 Septoria tritici;
2 Erysiphe graminis;
3 Pyrenophora tritici-repentis;
4 Puccinia recondita;
5 Puccinia striiformis;
6 Fusarium spp.;
7 Puccinia graminis;
8 Puccinia coronata;
9 Puccinia brachypodii;
10 Puccinia poarum;
11 Drechslera spp./Pyrenophora spp.,
12 Botrytis cinerea;
13 Sclerotinia sclerotiorum;
14 Puccinia phaseoli/Uromyces phaseoli;
15 Pyrenopeziza brassicae;
16 Phoma lingam/Leptosphaeria maculans.

Toepassingsvoorwaarden
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in wintertarwe, triticale, zomertarwe, haver, peulvruchten, koolzaad en
graszodenteelt in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van minimaal 75%
driftreducerende spuitdoppen.
Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.
In koolzaad is toepassing uitsluitend toegestaan vanaf de vorming van zijscheuten (BBCH 20)
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen prothioconazool en tebuconazool. Prothioconazool en tebuconazool behoren tot de triazolen. De Frac code
voor beide stoffen is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die
gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen
Algemeen
Prosaro bevat als werkzame stoffen prothioconazool en tebuconazool. Beide werkzame stoffen vullen elkaar goed aan qua werkingspectrum en
ook qua werkingswijze (zowel preventief als curatief). Prosaro is actief tegen blad- en aarziekten in wintertarwe, zomertarwe, triticale en tegen
verscheidene schimmelziekten in de teelt van peulvruchten, in de graszaadteelt, de graszodenteelt en in de teelt van koolzaad.
TOEGELATEN IN
Wintertarwe, zomertarwe, triticale en haver
Een behandeling uitvoeren zodra aantasting wordt waargenomen vanaf begin stengelstrekking tot einde bloei.
Graszaadteelt: raaigras (Engels raaigras, Italiaans raaigras, Frans raaigras, Westerwolds raaigras, gekruist raaigras, overige raaigrassen),
zwenkgras (roodzwenkgras, hardzwenkgras, rietzwenkgras, overige zwenkgrassen), beemdgras (veldbeemd,
moerasbeemdgras, bosbeemdgras, beemdlangbloem, overige beemdgrassen), overige grassen (timothee, kropaar, struisgras, kamgras, ruwe
smele, fakkelgras, overige graszaadgewassen). Een behandeling uitvoeren kort voor de bloeiperiode.
Graszodenteelt: een behandeling uitvoeren zodra de aantasting wordt waargenomen.

Peulvruchten: droog te oogsten erwten (kapucijner, gele erwt, grauwe erwt, groene erwt, linzen, rozijnenerwt, schokker, suikererwt en
kikkererwt) en droog te oogsten bonen (bruine boon, gele boon, kievitsboon en witte boon (met uitzondering van sojaboon).
Een behandeling uitvoeren vanaf aanwezigheid van de (eerste) bloemknoppen.
Koolzaad: winter en zomerkoolzaad, incl. raapzaad
Een behandeling uitvoeren tegen vlekkenziekte en/ of Phoma zodra aantasting wordt waargenomen. Een behandeling uitvoeren tegen Sclerotinia
vanaf de bloei, maar bij voorkeur net voordat de bloemblaadjes afvallen.
Veldbonen (peulvruchten), lupine en veldbonen (voor silage): een behandeling uitvoeren in veldbonen (peulvruchten), lupine
(voedergewassen) en veldbonen (voor silage) vanaf aanwezigheid van de (eerste) bloemknoppen.
Mais (snijmais, korrelmais, Corn cob mix en maiskolvensilage): een behandeling uitvoeren vanaf begin ontwikkeling van de pluim tot het
einde van de bloei om een aantasting van Fusarium te voorkomen.

Overige informatie
Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer Crop Science om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen
worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.
Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een Phytobac®
(of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook
afspoeling en hoe deze te beperken.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.
Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De PDF is een weergave van de informatie op de website. Raadpleeg het
etiket voor de etikettekst. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig
onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van
toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science in verband hiermee geen
enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.
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