DIFURE® PRO
Toelatingsnummer: 14988 N
Werkzame stof en gehalte: 150 g/L difenoconazool (15% w/w) + 150 g/L propiconazool (15% w/w)
Aard van het preparaat: emulgeerbaar concentraat (EC)

GEVAAR

Gevarenaanduidingen
H302
Schadelijk bij inslikken.
H304
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315
Veroorzaakt huidirritatie.
H318
Veroorzaakt ernstig oogletsel
H336
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
P273
Voorkom lozing in het milieu.
P280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P331
GEEN braken opwekken.
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.
EUH208
EUH401

Bevat propiconazool. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: benzeensulfonzuur, alkyl
derivaten, calciumzouten; 2-methylpropan-1-ol; alcoholethoxylaat
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Aanvullende etiketelementen

Enkel voor magazijngebruik:
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Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

1

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden
organisme

Dosering (middel)
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus

Minimul interval tussen
toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in
dagen

Bieten

Na opkomst

Roest1

0,6 L/ha

2

14

21

Roest (Uromyces betae)

Toepassingsvoorwaarden
In de teelt van bieten het middel toepassen in 100-500 liter water per ha.
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing van
het middel tussen 1 maart en 1 oktober uitsluitend toegestaan indien op
percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van
minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt
in grondwaterbeschermingsgebieden in de periode van 1 september tot
1 maart.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen difenoconazool en propiconazool.
Difenoconazool en propiconazool behoren tot de triazolen. De Frac code
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.

Huid: spoel de huid overvloedig met water en zeep. Verwijder
ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Indien er symptomen zijn,
raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.
Ogen: onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Spoel WEG van het
niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: verwijder indien mogelijk, blijven
spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is
schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

GARANTIE
De fabrikant garandeert de kwaliteit van het product. Daar door hem geen
controle over het gebruik ervan kan worden uitgeoefend, kan hij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor minder goede werking of schade, direct of indirect, ontstaan uit het gebruik.

Aanbevelingen
DIFURE PRO is een systemisch fungicide ter bestrijding van roest (Uromyces betae). Het dringt snel in het blad en beschermt de bietenteelt gedurende verschillende weken.
Toepassen vanaf afsluiting van de rijen (bladeren bedekken 90% van de
grond) tot veiligheidstermijn (BBCH 39-49; mei tot oktober).
EERSTE HULP MAATREGELEN
Inademen: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een
houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Inslikken: De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
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