AMPERA

®

Fungicide
Voor een schone start en een gezonde
oogst

Werkzame stof:
Prochloraz 267 g/L (26,1 % w/w)
Tebuconazool 133 g/L (12,8% w/w)
Aard van het preparaat:
Emulsie, olie in water (EW)
Resistentiecode: FRAC 3
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AMPERA®
Fungicide
Emulsie, olie in water (EW) op basis van
267 g/L Prochloraz (26,1 % w/w) & 133 g/L Tebuconazool (12,8
% w/w)
Toelatingsnummer: 14678N
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
Prochloraz, tebuconazool
GEVARENAANDUIDINGEN
H302: Schadelijk bij inslikken • H319: Veroorzaakt ernstige
oogirritatie • 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 • P270: Niet
eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product •
P280A: Beschermende handschoenen dragen • P305 + P351
+ P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen

met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • P501: Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval • SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.
AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat 2-ethylhexyl-S-lactate. 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 met geschikte handschoenen.
HANTEREN EN OPSLAG
Voorkom inslikken en inademen. Contact met de huid en ogen
voorkomen.
Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd
houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Achter slot
bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. In originele
vaten bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde
ruimte.

WAARSCHUWING

UN 3082
ANEAMPNL5LT/03/B
97101468D201609

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

NEDERLAND

Productname

Ampera®

Country

The Netherlands

Package size

5L

Label code

ANEAMPNL5LT/03/B

Label dimensions

148x 160 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Sep 2016

Draft

Approved

hier openen

AMPERA®
Emulsie, olie in water (EW) op basis van
267 g/L Prochloraz (26,1 % w/w) & 133 g/L Tebuconazool (12,8
% w/w)
Toelatingsnummer: 14678N
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
Prochloraz, tebuconazool
GEVARENAANDUIDINGEN
H302: Schadelijk bij inslikken • H319: Veroorzaakt ernstige
oogirritatie • 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 • P270: Niet
eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product •
P280A: Beschermende handschoenen dragen • P305 + P351
+ P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen

met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • P501: Inhoud/
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval • SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt.
AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat 2-ethylhexyl-S-lactate. Kan een allergische
reactie veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing
om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

EERSTE HULP

Fungicide

HERBETREDEN
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat
de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen
vervolgens worden uitgevoerd met geschikte handschoenen.
HANTEREN EN OPSLAG
Voorkom inslikken en inademen. Contact met de huid en ogen
voorkomen.
Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist. Verwijderd
houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Achter slot
bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. In originele
vaten bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde
ruimte.
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GEBRUIK & DOSIS

WAARSCHUWING

EERSTE HULP MAATREGELEN

EERSTE HULP

Inademing
Slachtoffers uit de gevarenzone weghalen. Medische hulp inroepen indien irritatie
ontwikkelt.
Contact met de huid
Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water,
vervolgens spoelen met warm water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste
uitwerking of irritatie ontwikkelt.
Contact met de ogen
Het oog gedurende 10 - 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de
oogleden te knipperen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Onmiddellijk een oogarts raadplegen.
Inname
Mond grondig met water spoelen. NIET LATEN BRAKEN. Onmiddellijk een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE ARTS
Geef ondersteunende therapie. Symptomatische behandeling. Geen specifiek bekend
tegengif. Bij inslikken dient maagspoeling plaats te hebben gevolgd door geactiveerd
houtskoolpoeder.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel
door middel van gewasbehandeling 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

Maximaal
aantal
toepassingen
per teeltcyclus

Maximaal
aantal liter
middel
per ha per
teeltcyclus

Minimum
interval
tussen
toepassingen
in dagen

Veiligheidstermijn in
dagen

wintertarwe

Roest1
Meeldauw2
Bladvlekkenziekte5

1,5 L/ha

2

3 L/ha

7

35

Aarfusarium6

1,5 L/ha

1

wintergerst

Meeldauw2
Bladvlekkenziekte3
Aarfusarium6
Roest7
Netvlekkenziekte8

1,5 L/ha

2

3 L/ha

7

35

winterrogge

Roest1
Meeldauw2
Bladvlekkenziekte3

1,5 L/ha

2

3 L/ha

7

35

Triticale

Roest1
Meeldauw2
Bladvlekkenziekte4

1,5 L/ha

2

3 L/ha

7

35

zomertarwe

Roest1
Meeldauw2
Bladvlekkenziekte5

1,5 L/ha

2

3 L/ha

7

35

Aarfusarium6

1,5 L/ha

1

-
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Toepassingsgebied

Te bestrijden
organisme

Dosering
(middel)
per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per teeltcyclus

Maximaal
aantal liter
middel
per ha per
teeltcyclus

Minimum
interval
tussen
toepassingen
in dagen

Veiligheidstermijn in
dagen

zomergerst

Meeldauw2
Bladvlekkenziekte3
Roest7
Netvlekkenziekte8

1,5 L/ha

2

3 L/ha

7

35

zomerrogge

Roest1
Meeldauw2
Bladvlekkenziekte3

1,5 L/ha

2

3 L/ha

7

35

Bruine roest (Puccinia recondita)
Echte meeldauw (Erysiphe graminis)
3
Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis)
4
Bladvlekkenziekte (Septoria spp.)
5
Bladvlekkenziekte (Septoria tritici)
6
Aarfusarium (Fusarium spp.)
7
Dwergroest (Puccinia hordei)
8
Netvlekkenziekte (Pyrenophora teres)
1

2

Toepassingsvoorwaarden
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in
grondwaterbeschermingsgebieden.
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van
granen uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die grenzen aan
oppervlaktewater in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt
gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.
Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten te beschermen is
toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die niet grenzen aan
oppervlaktewater in de eerste 14 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van
de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van minimaal
50% driftreducerende spuitdoppen.
Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen prochloraz en tebuconazool. Prochloraz behoort
tot de imidazolen en tebuconazool tot de triazolen. De FRAC code van prochloraz is 3
en van tebuconazool is 3. 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.
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Werkzame stof:
Prochloraz 267 g/L (26,1 % w/w)
Tebuconazool 133 g/L (12,8% w/w)
Aard van het preparaat:
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AMPERA

Emulsie, olie in water (EW) op basis van
267 g/L Prochloraz (26,1 % w/w) &
133 g/L Tebuconazool (12,8 % w/w)
Toelatingsnummer: 14678N

Fungicide

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

®

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
Prochloraz, tebuconazool

Voor een schone start en een gezonde
oogst

GEVARENAANDUIDINGEN
H302: Schadelijk bij inslikken • H319: Veroorzaakt
ernstige oogirritatie • 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 • P270: Niet eten, drinken of roken tijdens
het gebruik van dit product • P280A: Beschermende
handschoenen dragen • P305 + P351 + P338: BIJ
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met

Werkzame stof:
Prochloraz 267 g/L (26,1 % w/w)
Tebuconazool 133 g/L (12,8% w/w)
Aard van het preparaat:
Emulsie, olie in water (EW)
Resistentiecode: FRAC 3

UN 3082

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN
EUH208: Bevat 2-ethylhexyl-S-lactate. 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 met geschikte
handschoenen.
HANTEREN EN OPSLAG
Voorkom inslikken en inademen. Contact met de huid en
ogen voorkomen.
Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet
roken. Achter slot bewaren. In goed gesloten verpakking
bewaren. In originele vaten bewaren.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.

WAARSCHUWING

Deze verpakking is
bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals
wettelijk is voorgeschreven.
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4x5L

water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • P501:
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor
gevaarlijk of bijzonder afval • SP 1: Zorg ervoor dat u met
het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
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NEDERLAND
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