EERSTEHULPMAATREGELEN
Algemeen advies
Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging. Verontrenigde kleding
onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.
Inademing
In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden.
Onmiddellijk een arts waarschuwen (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
GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts waarschuwen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal
Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)). Mond spoelen.
Opmerkingen voor de arts
Behandeling
Symptomatisch behandelen. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling
doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actieve kool (norit) met natriumsulfaat aanbevolen. Een specifiek tegengif is
niet bekend.
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Schimmelbestrijdingsmiddel
ter ontsmetting
van zaaizaad

Toelatingsnr: 13547 N

Color: CMYK+ Kontur

Overige informatie
Het middel is uitsluitend toegelaten voor professioneel gebruik. Hoe schoner het zaad, des te beter zal de zaadontsmetting zijn. Redigo kan met de meest moderne ontsmettingsinstallatie in pure vorm worden toegepast maar kan ook
worden aangevuld met een gewenste hoeveelheid water. Als het zaad stof bevat en/of de herverdeling matig is, kan
de hoeveelheid water worden verhoogd tot 5 l/ton. Vanzelfsprekend verdient de behandeling met schoon zaaizaad de
voorkeur.
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.
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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TOEPASSINGSVOORWAARDEN
TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Werkzaamheid getoetst op

Dosering* middel per
toepassing

Maximale dosering
middel per toepassing

Wintertarwe

Fusarium1, sneeuwschimmel2,
steenbrand3, stuifbrand4

100 mL middel
per 100 kg zaaizaad

0,22 L/ha

Wintergerst

Fusarium1, sneeuw-schimmel2,
steenbrand5, stuifbrand6,
strepenziekte7

100 mL middel
per 100 kg zaaizaad

0.18 L/ha

Productnaam: Redigo W1
Toelatingsnummer: 13547 N
Aard van het preparaat:
Suspensie Concentraat voor zaadbehandeling
Werkzame stof: Prothioconazool
Gehalte: 100 g/l
Gevarenaanduidingen
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding
WAARSCHUWING
dragen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

Winterrogge

Fusarium , sneeuwschimmel ,
steenbrand3, stuifbrand4

100 mL middel
per 100 kg zaaizaad

0.18 L/ha

Triticale

Fusarium1, sneeuwschimmel2,
steenbrand3, stuifbrand4

100 mL middel
per 100 kg zaaizaad

0.18 L/ha

Zomertarwe

Fusarium1, sneeuwschimmel2,
steenbrand3, stuifbrand4

100 mL middel
per 100 kg zaaizaad

0.22 L/ha

Zomergerst

Fusarium1, sneeuwschimmel2,
steenbrand5, stuifbrand6,
strepenziekte7

100 mL middel
per 100 kg zaaizaad

0.18 L/ha

- Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken.
- Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.
- 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.
- Niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.
- Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt
Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar
www.dresscode.bayer.nl
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Zomerrogge

Fusarium , sneeuwschimmel ,
steenbrand3, stuifbrand4

100 mL middel
per 100 kg zaaizaad

0.18 L/ha

Haver

Fusarium1, sneeuwschimmel2,
steenbrand8, stuifbrand9

100 mL middel
per 100 kg zaaizaad

0.18 L/ha

Overige toepassingsvoorwaarden
Met het middel behandeld zaaizaad mag niet worden bestemd voor menselijke en/of dierlijke consumptie.
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 de vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

PMR: 80893388G
Size: 540x210 mm
Plan: 4162
Date: 09.10.2018

ARTIKELNR.: 80958560

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 (http://agro.bayer.nl/Producten/DTG)

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een
zaadbehandelingstoepassing (zaadcoating) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet
voor verlaagde doseringen.
1
Fusarium (Fusarium culmorum)
2
Sneeuwschimmel (Microdochium nivale/ Monographella nivalis)
3
Steenbrand (Tilletia caries/ Tilletia tritici)
4
Stuifbrand (Ustilago nuda f.sp. tritici/ Ustilago segetum var. tritici)
5
Steenbrand (Ustilago hordei/ Ustilago segetum var. hordei)
6
Stuifbrand (Ustilago nuda f.sp. hordei/ Ustilago segetum var. nuda)
7
Strepenziekte (Pyrenophora graminea)
8
Steenbrand (Ustilago kolleri/ Ustilago hordei f. sp. avenae)
9
Stuifbrand (Ustilago avenae/ Ustilago segetum var. avenae)
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AANBEVELINGEN
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Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld
zoals wettelijk is voorgeschreven.
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