SEEDRON

®

Suspensie concentraat voor zaadbehandeling op basis
van 50 g/L Fludioxonil (4,61 % w/w) &
10 g/L Tebuconazool (0,92 % w/w)
Toelatingsnummer: 15140N
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAGEN TOT DE
INDELING VAN HET MENGSEL
GEVARENAANDUIDINGEN

Zaadbehandeling

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik
als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een
zaadbehandeling in de volgende toepassingsgebieden
(volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie
2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsgebied

Te bestrijden
organisme

Dosering
(middel) per
toepassing

Wintertarwe

Steenbrand1
Stuifbrand2
Voetrot3
Sneeuwschimmel6

0,1 L/ 100 kg
zaad

Wintergerst

Stuifbrand2
Voetrot3
Strepenziekte/
Netvlekkenziekte4
Sneeuwschimmel6

0,1 L/ 100 kg
zaad

Winterrogge

Voetrot3
Stengelbrand5
Sneeuwschimmel6

0,1 L/ 100 kg
zaad

Zomertarwe

Steenbrand1
Stuifbrand2
Voetrot3
Sneeuwschimmel6

0,1 L/ 100 kg
zaad

Zomergerst

Stuifbrand2
Voetrot3
Strepenziekte/
Netvlekkenziekte4
Sneeuwschimmel6

0,1 L/ 100 kg
zaad

Zomerrogge

Voetrot3
Stengelbrand5
Sneeuwschimmel6

0,1 L/ 100 kg
zaad

Triticale

Voetrot3
Stengelbrand5
Sneeuwschimmel6

0,1 L/ 100 kg
zaad

Haver

Stuifbrand2
Voetrot3
Sneeuwschimmel6

0,1 L/ 100 kg
zaad

EN

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.
VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • P280A:
Beschermende handschoenen dragen • P501: Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk
of bijzonder afval • SP1: Zorg ervoor dat u met het
product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

IM

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan
een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg
de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

EC

HANTEREN EN OPSLAG
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting
gebruiken. Dit product alleen gebruiken bij voldoende
ventilatie. In goed gesloten verpakking bewaren op een
droge, goed geventileerde plaats. De verpakking mag
niet worden hergebruikt.
EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing
Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als ademhaling
onregelmatig is of gestopt is, kunstmatige beademing
toepassen. Een arts raadplegen.

200 L ℮

Scan voor gebruik

Seedron® is een geregistreerd handelsmerk van
ADAMA Makhteshim Ltd.
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Contact met de ogen
Onmiddellijk spoelen met veel water. Na initieel
spoelen eventuele contactlenzen verwijderen en
gedurende minstens 15 minuten doorgaan met spoelen.
Oog tijdens spoelen wijd geopend houden. Een arts
raadplegen indien symptomen aanhouden.
Inname
De mond spoelen. Veel water drinken. Een arts
raadplegen indien symptomen aanhouden.

Toepassingsvoorwaarden
Tijdens het opzakken van behandeld zaad dient
adembescherming te worden gedragen.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen tebuconazool
en fludioxonil. Tebuconazool behoort tot de triazolen.
De FRAC code is 3. Fludioxonil behoort tot de
phenylpyrrolen. De FRAC code is 12. 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.
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.

WAARSCHUWING

Steenbrand (Tilletia caries and T. foetida)
² Stuifbrand (Ustilago nuda, U. avenae)
³ Voetrot (Fusarium spp.)
1

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

NEDERLAND
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Toelatingsnummer: 15140N
Toelatingshouder:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Nederland
www.adama.com

Contact met de huid
Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle
verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Indien
nodig een arts raadplegen.

SP

Werkzame stof:
Gehalte:
Fludioxonil
50 g/L (4,61 % w/w)
Tebuconazool
10 g/L(0,92 % w/w)
Aard van het preparaat:
Suspensie concentraat voor zaadbehandeling
Resistentiecode: FRAC 12, 3

⁴ Strepenziekte / Netvlekkenziekte (Pyrenophora teres
and P. graminea)
⁵ Stengelbrand (Urocystis occulta)
⁶ Sneeuwschimmel (Microdochium nivale)

ADVIES VOOR DE ARTS
De symptomen behandelen
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ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S
(Fludioxonil)
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