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Fungicide
Haalt meer van het land

Scan voor gebruik
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Toelatingsnummer: 15838N
Toelatingshouder:
Syngenta Crop Protection B.V.
Postbus 512
4600 AM Bergen op Zoom

Gigant® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Deutschland GmbH

Productname

Gigant®

Country

The Netherlands

Package size

5L

Label code

ANEGIGNL5LT/01/A

Label dimensions

150 x 170 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Oct 2019

Draft

Approved

ANEGIGNL5LT/01/A
97052322B201910

Werkzame stof:
Gehalte:
Isopyrazam
125 g/L (11,2 % w/w)
Prothioconazool
150 g/L (13,5 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat
Resistentiecode: FRAC 7, 3

GIGANT®
Fungicide
Suspensie concentraat (SC) op basis van
125 g/L Isopyrazam (11,2 % w/w) en
150 g/L Prothioconazool (13,5 % w/w)
Toelatingsnummer: 15838N
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje
STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
Isopyrazam, prothioconazool

GEVARENAANDUIDINGEN
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H351:
Verdacht van het veroorzaken van kanker • H361d:
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden •
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P201:
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen
raadplegen • P273: Voorkom lozing in het milieu •

UN 3082

P280: Beschermende handschoenen / beschermende
kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen
• P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk. Blijven spoelen • P308 + P313: Na (mogelijke)
blootstelling: een arts raadplegen • P391: Gelekte/
gemorste stof opruimen • SP1: Zorg ervoor dat u met
het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat cyprodinil en isopyrazam. Kan een
allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.
HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik
van beschermende maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
Containers goed gesloten bewaren op een droge,
koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van
kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van diervoeder. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.

WAARSCHUWING

ANEGIGNL5LT/01/B
97052322D201910

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

NEDERLAND
Productname

Gigant®

Country

The Netherlands

Package size

5L

Label code

ANEGIGNL5LT/01/B

Label dimensions

150 x 170 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Oct 2019

Draft

Approved

GIGANT®
Fungicide
Suspensie concentraat (SC) op basis van
125 g/L Isopyrazam (11,2 % w/w) en
150 g/L Prothioconazool (13,5 % w/w)
Toelatingsnummer: 15838N
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje
STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
Isopyrazam, prothioconazool

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H351:
Verdacht van het veroorzaken van kanker • H361d:
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden •
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P201:
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen
raadplegen • P273: Voorkom lozing in het milieu •

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden
kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik
van beschermende maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
Containers goed gesloten bewaren op een droge,
koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van
kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van diervoeder. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.

WAARSCHUWING

ANEGIGNL5LT/01/B
97052322D201910

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

NEDERLAND
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Label dimensions

150 x 170 (hxw)

Name

Taco Plinck
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Draft
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GEBRUIK & DOSIS

UN 3082

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat cyprodinil en isopyrazam. Kan een
allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

EERSTE HULP

GEVARENAANDUIDINGEN

P280: Beschermende handschoenen / beschermende
kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen
• P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk. Blijven spoelen • P308 + P313: Na (mogelijke)
blootstelling: een arts raadplegen • P391: Gelekte/
gemorste stof opruimen • SP1: Zorg ervoor dat u met
het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

GEVARENAANDUIDINGEN &
VOORZORGSMAATREGELEN

hier openen

EERSTE HULP MAATREGELEN
Inademing
Slachtoffer in de frisse lucht brengen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand
kunstmatige beademing toepassen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk
een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen.
Contact met de huid
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Onmiddellijk afwassen met veel water.
Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen
voor hergebruik.

EERSTE HULP

Contact met de ogen
Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15
minuten. Contactlenzen uitnemen. Onmiddellijke medische zorg is noodzakelijk.
Inname
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
GEEN braken opwekken.
ADVIES VOOR DE ARTS
Er is geen specifieke antistof verkrijgbaar. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het
professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb
juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden:
Toepassingsgebied

Werkzaamheid getoetst op

Dosering*
middel per
toepassing

Aantal
toepassingen
per
teeltcyclus

Maximaal
aantal
toepassingen
per teeltcyclus

Minimum
interval tussen
toepassingen
in dagen

Wintertarwe

Bladvlekkenziekte1
Bruine roest2
Echte meeldauw3
Gele roest4
Kafjesbruin5

1 L/ha

2

2

14

Fusarium6

1

Wintergerst

Bladvlekkenziekte7,8
Dwergroest9
Echte meeldauw3
Netvlekkenziekte10

1 L/ha

2

2

14

Winterrogge

Bladvlekkenziekte7
Bruine roest2

1 L/ha

2

2

14

Triticale

Bladvlekkenziekte11
Bruine roest2
Echte meeldauw3
Gele roest4

1 L/ha

2

2

14

Zomertarwe

Bladvlekkenziekte1
Bruine roest2
Echte meeldauw3
Gele roest4
Kafjesbruin5

1 L/ha

2

2

14

1

Zomergerst

Bladvlekkenziekte
Dwergroest9
Echte meeldauw3
Netvlekkenziekte10

1 L/ha

2

2

14

Zomerrogge

Bladvlekkenziekte7
Bruine roest2

1 L/ha

2

2

14

7,8

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal
toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

GEBRUIK & DOSIS

Fusarium6

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet
voor verlaagde doseringen
1Bladvlekkenziekte (Zymoseptoria tritici / Septoria tritici)
2Bruine roest (Puccinia recondita)
3Echte meeldauw (Blumeria graminis / Erysiphe graminis)
4Gele roest (Puccinia striiformis)
5Kafjesbruin (Parastagonospora nodorum / Septoria nodorum)
6Fusarium (Fusarium spp.)
7Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis)
8Bladvlekkenziekte (Ramularia collo-cygni)
9Dwergroest (Puccinia hordei)
10
Netvlekkenziekte (Pyrenophora teres)
11
Bladvlekkenziekte (Septoria spp.)
Overige toepassingsvoorwaarden
Neerwaartse veldbespuitingen met een machinaal voortgetrokken veldspuit
zijn uitsluitend toegestaan wanneer de toepassing plaatsvindt met een tractor
met een gesloten cabine, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij
toepassing met een open cabine.
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit middel
in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het
gehele perceel gebruikt gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse
DRT90.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen isopyrazam en prothioconazole. Isopyrazam
behoort tot de pyrazole-carboximiden. De FRAC code is 7. Prothioconazole
behoort tot de triazolen. De Frac code is 3. Bij dit product bestaat kans op
resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de
adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
AANBEVELINGEN
Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA
om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt
te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening
voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele
restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden
uitgereden in een biologisch zuiveringssysteem om onnodige milieubelasting te
voorkomen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer
informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te
beperken.

DISCLAIMER
De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van
toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane
ervaringen.
Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over
opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze
omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen
beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor
een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.
Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke
teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier
om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde
toepassing.

®

GIGANT

®

Fungicide

GIGANT

Haalt meer van het land

Werkzame stof:
Gehalte:
Isopyrazam
125 g/L (11,2 % w/w)
Prothioconazool
150 g/L (13,5 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat
Resistentiecode: FRAC 7, 3

4x5L

Gigant® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA Deutschland GmbH

Productname

Gigant®

Country

Nederland

Package size

4x5 L

Label code
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165 x 300 (hxw)
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Toelatingsnummer: 15838N
Toelatingshouder:
Syngenta Crop Protection B.V.
Postbus 512
4600 AM Bergen op Zoom

GIGANT

®

Suspensie concentraat (SC) op basis van
125 g/L Isopyrazam (11,2 % w/w) en
150 g/L Prothioconazool (13,5 % w/w)
Toelatingsnummer: 15838N
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Fungicide

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

Haalt meer van het land

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
Isopyrazam, prothioconazool
GEVARENAANDUIDINGEN
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H351:
Verdacht van het veroorzaken van kanker • H361d:
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te
schaden • H410: Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.
VOORZORGSMAATREGELEN
P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P201:
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen
raadplegen • P273: Voorkom lozing in het milieu •
P280: Beschermende handschoenen / beschermende
kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming
dragen • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE

Werkzame stof:
Gehalte:
Isopyrazam
125 g/L (11,2 % w/w)
Prothioconazool
150 g/L (13,5 % w/w)
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat
Resistentiecode: FRAC 7, 3

4x5L
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Gigant®

Country

Nederland
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4x5 L

Label code

ANEGIGNL5LT/01/C2
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165 x 300 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Oct 2019

Draft

Approved

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden
nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder
gebruik van beschermende maatregelen.
HANTEREN EN OPSLAG
Containers goed gesloten bewaren op een droge,
koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van
kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van diervoeder. De verpakking mag niet
worden hergebruikt.

WAARSCHUWING

Scan voor gebruik

Gigant® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Deutschland GmbH

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat cyprodinil en isopyrazam. Kan een
allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de
gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.

UN 3082
NEDERLAND

ANEGIGNL5LT/01/C2
97052322F201910

Toelatingsnummer: 15838N
Toelatingshouder:
Syngenta Crop Protection B.V.
Postbus 512
4600 AM Bergen op Zoom

OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen • P308 + P313: Na
(mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen • P391:
Gelekte/gemorste stof opruimen • SP1: Zorg ervoor
dat u met het product of zijn verpakking geen water
verontreinigt.

WAARSCHUWING

30 x 20 L
Productname

Gigant®

Country

The Netherlands

Package size

30 x 20 L

Label code

ANEGIGNL5LT/01/X
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Taco Plinck

Label date

Oct 2019

Draft

Approved

UN 3082

ANEGIGNL5LT/01/X

97052322M201910
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