Latitude
Toelatingsnummer: 13379 N
Aard van het preparaat: Suspensie concentraat voor zaadbehandeling
Werkzame stof: silthiofam
Gehalte: 125 G/L
Inhoud: 20 l, 200 l

Gevarenaanduidingen
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketinformatie
Bevat Contains 3,5,7-Triaza-1-azoniaadamantane, 1-(3-chloroallyl)-, chloride and 1,2Benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als zaadbehandelingsmiddel voor zaden van:
a. Zomer- en wintertarwe
b. Wintergerst
Behandelde zaden niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen.
Het is niet toegestaan meer dan 200 kg behandeld zaad per hectare te zaaien.
Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
Het zaadbehandelingsmiddel Latitude bevat de actieve stof silthiofam. Het is een fungicide uit
de benzamide groep. Tarwehalmdoder wordt veroorzaakt door de bodemschimmel
Gaeumannomyces graminis var tritici. Latitude reduceert ziektesymptomen (zwarte wortels)
en witte aren in tarwe en gerst, wat resulteert in een verhoogd rendement en een
kwaliteitsverbetering van het graan. Latitude werkt in op het cellulaire energieproductieproces
van de schimmel. Het werkingsmechanisme verschilt van andere fungiciden met een werking
tegen tarwehalmdoder, zoals triazolen.
Niet toepassen op gerst of tarwe bedoeld voor brouwerij.
Toepassingen
Zomertarwe, wintertarwe en wintergerst, ter bestrijding van tarwehalmdoder.

De te behandelde zaden dienen van goede kwaliteit te zijn, een goede kiemkracht vertonen en
dienen te zijn bewaard onder goede omstandigheden.
Dosering:
200 ml product per 100 kg zaad.
Wijze van toepassing
Gebruik een aangepaste, goed afgestelde uitrusting voor een evenredige bedekking van het
zaad. Schudden of goed roeren voor gebruik. Indien nodig, water toevoegen, voor optimale
bedekking van de zaden. Na gebruik van Latitude de uitrusting spoelen met water.
Mengbaarheid
Latitude is mengbaar met andere zaadbehandelingsmiddelen en moet steeds worden toegepast
in combinatie met een basis zaadbehandeling voor voldoende bescherming tegen andere
ziekten. In Nederland geregistreerde FS formuleringen voor tarwe en gerst kunnen na
menging of onder co- applicatie worden toegepast.
Waarschuwing: guazatine-houdende middelen kunnen niet met Latitude gemengd worden.
Vraag bij uw verkoper naar meer informatie over de compatibiliteit van Latitude met andere
zaadbehandelingen.
Opslag van behandelde zaden
Zaai de met Latitude behandelde zaden in het seizoen waarin u ze gekocht of behandeld heeft.
Fysische condities tijdens opslag kunnen de levenskracht van het zaad en de werkzaamheid
van Latitude negatief beïnvloeden. Met Latitude behandelde zaden mogen tijdens de opslag
niet aan licht worden blootgesteld om afbraak van de actieve stof in Latitude te voorkomen.

