Requiem® Prime
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Productnaam: Requiem® Prime
W-nummer: W0
Toelatingsnr: 15599N
Werkzame stof: Terpenoid blend QRD 460
Gehalte: 152,3 G/L
Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat
Gevarenaanduidingen
Ontvlambare vloeistof en damp
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen
GEEN braken opwekken.
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie AgriRecover
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Gevaar

Verpakking
SKU

Verpakking maat Aantal dozen per pallet

84103659 2 x 10 l

Toepassingsgebied

36
Te
Dosering
Type
bestrijden (middel) per
Toepassing
organisme toepassing

Maximale
dosering
(middel) per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus of per 12
maanden

Minimum interval
Veiligheidstussen
termijn in
toepassingen in
dagen
dagen

Vruchtgroenten van
Solanaceae m.u.v.
tomaat (bedekte teelt)

Trips1,
0,65% (650 ml
wittevlieg
product in 100 10 l/ha
2,3, mijten 4 liter water)

12 per 12 maanden

7

Bloemisterijgewassen
(bedekte teelt)

Trips1,
mijten 4

0,65% (650 ml
product in 100 10 l/ha
liter water)

12 per 12 maanden

7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toe-passingsvoorwaarden mag niet worden
afgeweken.
1 Californische trips (Frankliniella occidentalis)
2 Tabakswittevlieg (Bemisia tabaci)
3 Kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum)
4 Bonenspintmijt (Tetranychus urticae)

Toepassingsgebied

Te
Type
bestrijden
Toepassing
organisme

Minimum
Dosering
Maximale
Maximaal aantal
interval
Veiligheids(middel)
dosering
toepassingen per
tussen
termijn in
per
(middel) per teeltcyclus of per
toepassingen
dagen
toepassing toepassing
12 maanden
in dagen

Steenvruchten (bedekte teelt)

Mijten 4,5

0,65% (650
ml product
10 l/ha
in 100 liter
water)

12 per 12 maanden 7

Aardbei (bedekte teelt)

Trips1

0,65% (650
ml product
7,8 l/ha
in 100 liter
water)

12 per 12 maanden 7

Bessen (bedekte teelt)

0,65% (650
Trips1,
ml product
wittvlieg
7,8 l/ha
in 100 liter
2,3
, mijten 4
water)

12 per 12 maanden 7

Toepassingsgebied

Te
Type
bestrijden
Toepassing
organisme

Minimum
Dosering
Maximale
Maximaal aantal
interval
Veiligheids(middel)
dosering
toepassingen per
tussen
termijn in
per
(middel) per teeltcyclus of per
toepassingen
dagen
toepassing toepassing
12 maanden
in dagen

Druif (bedekte teelt)

Trips1,
mijten 4

0,65% (650
ml product
7,8 l/ha
in 100 liter
water)

12 per 12 maanden 7

Braam- en framboosachtigen
(bedekte teelt)

0,65% (650
Trips1,
ml product
wittvlieg
7,8 l/ha
2,3, mijten 4 in 100 liter
water)

12 per 12 maanden 7

Andijvie (bedekte teelt)

0,65% (650
Trips1,
ml product
wittvlieg
6,5 l/ha
2,3, mijten 4 in 100 liter
water)

12 per 12 maanden 7

Veldsla (bedekte teelt)

0,65% (650
Trips1,
ml product
wittvlieg
6,5 l/ha
in 100 liter
2,3
, mijten 4
water)

12 per 12 maanden 7

Rucola (bedekte teelt)

0,65% (650
Trips1,
ml product
wittvlieg
6,5 l/ha
2,3, mijten 4 in 100 liter
water)

12 per 12 maanden 7

Tuinkers (bedekte teelt)

Trips1,
wittvlieg 2,
mijten 4

0,65% (650
ml product
6,5 l/ha
in 100 liter
water)

12 per 12 maanden 7

Baby leaves (bedekte teelt)

0,65% (650
Trips1,
ml product
wittvlieg
6,5 l/ha
2,3, mijten 4 in 100 liter
water)

12 per 12 maanden 7

Boon met peul (bedekte teelt)

0,65% (650
Trips1,
ml product
wittvlieg
10 l/ha
2,3, mijten 4 in 100 liter
water)

12 per 12 maanden 7

Vruchtgroenten van Cucurbitaceae
eetbare schil (bedekte teelt)

0,65% (650
Trips1,
ml product
wittvlieg
10 l/ha
2,3, mijten 4 in 100 liter
water)

12 per 12 maanden 7

Vruchtgroenten van Cucurbitaceae
niet-eetbare schil (bedekte teelt)

0,65% (650
Trips1,
ml product
wittvlieg
10 l/ha
2,3, mijten 4 in 100 liter
water)

12 per 12 maanden 7

Boomkwekerijgewassen (bedekte
teelt)

0,65% (650
Trips1,
ml product
wittvlieg
7,8 l/ha
2,3, mijten 4 in 100 liter
water)

12 per 12 maanden 7

Vaste plantenteelt (bedekte teelt)

0,65% (650
Trips1,
ml product
wittvlieg
7,8 l/ha
2,3, mijten 4 in 100 liter
water)

12 per 12 maanden 7

Veredelingsteelt en
basiszaadproductie van akkerbouw-,
groente- en fruitgewassen, kruiden en
sierteeltgewassen (bedekte teelt)

0,65% (650
Trips1,
ml product
wittvlieg
7,8 l/ha
2,3, mijten 4 in 100 liter
water)

12 per 12 maanden 7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toe-passingsvoorwaarden mag niet worden
afgeweken.
1 Californische trips (Frankliniella occidentalis)
2 Tabakswittevlieg (Bemisia tabaci)
3 Kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum)
4 Bonenspintmijt (Tetranychus urticae)
5 Fruitspintmijt (Panonychus ulmi)

Toepassingsvoorwaarden
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent
van dit middel, uw adviseur) van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.
Effecten op nuttige insecten en bestuivers
Requiem Prime kan gedurende de bloei worden toegepast

De classificatie van Requiem Prime in onderstaande tabel is bij direct raken van de nuttige insecten. Requiem Prime past uitstekend in een
geïntegreerd systeem en is veilig voor de meeste nuttige insecten

Nuttig insect
Classificatie
Amblyseius swirskii
Aphidius spp.
Coccinellidae
Encarsia formosa
Orius spp.
Phytoseiulus persimilis
Typhlodromus pyri
veilig
licht schadelijk
matig schadelijk
schadelijk
Disclaimer:
De hier weergegeven classificatie is opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn
gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewasontwikkeling en de spuittechniek mede van
invloed zijn, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.
In de teelt van vruchtgroenten van Solanaceae in verband met gewasschade het middel toepassen van 1 mei tot 1 oktober.

Aanbevelingen
Requiem Prime is een contact insecticide/acaricide op basis van 3 natuurlijke terpenoïden afgeleid van Chenopodium ambrosioides near
ambrosioides. De 3 terpenoïden worden gemengd in een vaste ratio zodat er altijd sprake is van een constante kwaliteit. Requiem Prime heeft
een werking tegen trips, wittevlieg en mijten
De werking van Requiem Prime berust op contactwerking. Requiem Prime is niet translaminair of systemisch. Een goede bedekking is essentieel
voor een optimaal resultaat. Het werkingsmechanisme grijpt in op meerdere processen van het insect, namelijk de afbraak van de cuticula (harde
buitenlaag van een insect), uitdroging, verstoring van de ademhaling.
Requiem Prime heeft een snelle aanvangswerking. De eerste effecten zijn binnen een uur zichtbaar.
Attentie
Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende teeltomstandigheden in de bedekte teelt van groenten-, fruit-, bloemisterij-,
boomkwekerijgewassen en vaste planten is het onmogelijk om de gewasverdraagzaamheid voor alle situaties te onderzoeken. Indien nog geen
ervaring is opgedaan met het middel in een bepaald gewas of ras, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de
verdraagzaamheid van het gewas of ras te testen.
TOEGELATEN IN
Definitielijst toepassingsgebieden (DTG) (De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctgb, juni 2015). Wilt u
weten onder welke sub- en hoofdgewasgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden
via onze website
Belangrijke informatie voor specifieke gewassen
Azalea
Toepassing in Azalea wordt ontraden wegens mogelijke gewasreactie.
Vruchtgroenten (Solanaceae en Cucurbitaceae)
In de teelt van vruchtgroenten in verband met gewasschade het middel toepassen van 1 mei tot 1 oktober. Requiem Prime heeft geen toelating in
de teelt van tomaten.
Aardbeien
In de teelt van aardbeien is in meerdere proeven gewasreactie waargenomen. Voer altijd eerst een proefbespuiting uit.
Mengingen met andere middelen
De ervaringen met mogelijke tankmengingen van Requiem Prime in de diverse teelten zijn beperkt. Het is noodzakelijk om altijd een
proefbespuiting uit te voeren indien Requiem Prime in combinatie met een ander middel, een bladmeststof, een uitvloeier of een hechter wordt
toegepast. Mengingen met Requiem Prime in vruchtgroenten en aardbeien worden ontraden.
Afwisseling met andere middelen
Wanneer Requiem Prime wordt toegepast in afwisseling met fluopyram (Luna Privilege, Luna Sensation) of trifloxystrobin (Flint) dan dient een
minimale interval van 7 dagen aangehouden te worden tussen de toepassing van Requiem Prime en fluopyram/trifloxystrobin. Het interval geldt
zowel voor als na de toepassing met Requiem Prime.
Overige informatie
Voorkomen emissie
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater,
zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.
De spuitoplossing roeren tijdens gebruik.
In de bedekte teelt van vruchtgroenten van Solanaceae (m.u.v. tomaat) en bloemisterijgewassen kan de werking tegen trips, wittevlieg en mijten
onvoldoende zijn.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd
is. 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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