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Fungicide

UN 3082

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
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ARTIKELNR.: 5711419
Productnaam: Sphere SC
Toelatingsnummer: 12602 N W4
Werkzame stoffen: trifloxystrobin, cyproconazool
Gehalte: 375 G/L & 160 G/L
Aard van het preparaat: suspensie concentraat
Gevarenaanduidingen:
H360D Kan het ongeboren kind schaden.
H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
H373 Kan schade aan organen (lever) veroorzaken bij
langdurige of herhaalde blootstelling.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
P260 Spuitnevel niet inademen.
P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking
vermijden.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding.
P308 + P311 Na (mogelijke) blootstelling: een arts
raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
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P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar
inzamelpunt voor afval. Zie STORL.
SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen
EUH208 Bevat trifloxystrobine; 1,2-benzisothiazol3(2H)-on; mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1).
Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende
verpakking.
Droog, koel en achter slot bewaren.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.
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EERSTE HULP MAATREGELEN
Algemene aanbevelingen: Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer in stabiele zijligging.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.
Inademing: In de frisse lucht brengen. Het 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 met veel water spoelen, 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. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts waarschuwen (die eventueel
contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2,
Ctgb juni 2019) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden:
Toepassingsgebied

Werkzaamheid
getoetst op

Bieten

Bladvlekkenziekte1,
roest2, echte meeldauw3

Dosering*
middel
per toepassing
0,35 L/ha

Maximaal aantal
toepassingen
per teeltcyclus

Minimum
interval tussen Veiligheidstermijn
in dagen
toepassingen
in dagen
21
21
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* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.
1
Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola en Ramularia beticola)
2
Roest (Uromyces beticola)
3
Echte meeldauw (Erysiphe betae)
Overige toepassingsvoorwaarden
In de teelt van bieten het middel alleen toepassen na het sluiten van het gewas (BBCH 39, 90% van de
planten raakt elkaar in de rij).
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van bieten in percelen die
grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt
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van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen cyproconazool en trifloxystrobin. Cyproconazool hoort tot de Demethylation inhibitors (DMI-fungiciden). De Frac code is 3. Trifloxystrobin hoort tot de Quinone outside Inhibitors (QoI-fungiciden). De Frac code is 11. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die
gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.
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AANBEVELINGEN
Attentie
Gezondheidseffecten bij het verwijderen van schieters zijn niet uit te sluiten:
Verwijder daarom eventuele schieters in bieten voor de toepassing, of wacht hiermee minimaal 14 dagen
tot na de toepassing.
Voeg altijd een uitvloeier toe aan Sphere om de opname te verbeteren.
Deﬁnitielijst toepassingsgebieden (DTG)
De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.2 (Ctgb, juni 2019). 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)
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.
Sphere3L_RS_NL85793241F.indd 4

PMR:
Size:
Plan:
Date:

85793241F
122x74 mm
5117F
20.04.20

Color: CMYK + Kontur

REF:
Page 3

20-4-2020 13:02:31

Use only for corrections
X print-pdf (for server upload)

d
l
e
e
b
r
o
o
V

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 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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