BASF Nederland B. V., Divisie Agro

Abir
Toelatingsnummer 14748 N
Productgroep:
fungicide
Formulering:

emulgeerbaar concentraat

Werkzame stof:

250 g/l bupirimaat

De identiteit van alle
stoffen in het mengsel die
bijdragen tot de indeling
van het mengsel:

kerosine, lichte fractie, met waterstof behandeld,
nafta, zwaar aromatisch

GEVAAR

Gevarenaanduidingen:
H226
Ontvlambare vloeistof en damp.
H304
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315
Veroorzaakt huidirritatie.
H336
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
P102
Buiten het bereik van kinderen houden.
P210
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P261
Inademing van damp/spuitnevel vermijden.
P280
Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep grondig wassen.
P501
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Of geleegd/gespoeld afvoeren conform STORL.
SP 1
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
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Eerstehulpmaatregelen
Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Hulpverleners moeten
aan eigen bescherming denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding verwijderen.
Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.
Na huidcontact: Direct met veel water en zeep grondig wassen, doktershulp.
Na contact met de ogen: 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren.
Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp. Geen braken opwekken vanwege gevaar voor aspiratie.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:
Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling:
in de bedekte teelt van augurken, courgettes, komkommers en tomaten
in de bedekte teelt van rozen
in de bedekte teelt van gerbera.
Veiligheidstermijn
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:
1 dag voor augurken, courgettes en komkommers
3 dagen voor tomaten
Om het risico voor resistentie te minimaliseren mag u dit product of andere producten die bupirimaat bevatten niet vaker gebruiken dan maximaal 6 maal per
teeltseizoen, toe te passen in 2 blokken van maximaal 3 behandelingen per blok.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING
Het gebruik in de teelt van gerbera onder glas is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee
Bijzondere Toelatingen. Hiervoor worden geen gegevens over werkzaamheid en fytotoxiciteit beoordeeld. Het gebruik van dit middel in deze teelten
geschiedt daarom voor eigen risico van de teler.
Augurken, courgettes, komkommers en tomaten, ter bestrijding van echte meeldauw (Erysiphe spp.)
Zodra aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. Het middel in blokken van maximaal drie opeenvolgende behandelingen toepassen met
een interval van 7 tot 10 dagen. Per teelt maximaal 6 behandelingen (2 blokken van 3 behandelingen) met Abir uitvoeren.
Tussen de blokken behandelingen uitvoeren met een middel met een ander werkingsmechanisme dat is toegelaten voor de meeldauwbestrijding in augurken,
courgettes, komkommers en tomaten.
Dosering: 0,2% (200 ml per 100 liter water).
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N.B. Onder lichtarme omstandigheden (herfst, winter en vroege voorjaar) en bij jonge gewassen in het vroege voorjaar is bij herhaalde optreden van
afwijkingen aan de bladeren mogelijk.
Rozen onder glas, ter bestrijding van meeldauw (Spaerotheca pannosa)
Zodra de eerste aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. Het middel in blokken van maximaal drie opeenvolgende behandelingen
toepassen met een interval van 7 tot 10 dagen. Per kalenderjaar maximaal 6 behandelingen (2 blokken van 3 behandelingen) met Abir uitvoeren. Tussen de
blokken behandelingen uitvoeren met een middel met een ander werkingsmechanisme dat is toegelaten voor de meeldauwbestrijding in rozen onder glas.
Dosering: 0,2% (200 ml per 100 liter water). Voeg steeds 0,1% (100 ml per 100 liter water)
uitvloeier toe aan de spuitvloeistof.
N.B. Onder lichtarme omstandigheden (herfst, winter en vroege voorjaar) bleken de cultivars Baccara, Carina en Sonia gevoelig te zijn voor een behandeling
met Abir; hierdoor werd een afwijking aan de bladeren waargenomen.
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het toepassen van bestrijdingsmiddelen in de sierteelt dienen in acht te worden genomen.
Bij twijfel over fytotoxiciteit wordt aangeraden eerst op kleine schaal een proefbespuiting uit te voeren.
Gerbera onder glas, ter bestrijding van echte meeldauw (Oidium citrulli)
Zodra de eerste aantasting wordt waargenomen een behandeling uitvoeren. Het middel in blokken van maximaal drie opeenvolgende behandelingen
toepassen met een interval van 7 tot 10 dagen. Per kalenderjaar maximaal 6 behandelingen (2 blokken van 3 behandelingen) met Abir uitvoeren. Tussen de
blokken behandelingen uitvoeren met een middel met een ander werkingsmechanisme dat is toegelaten voor de meeldauwbestrijding in Gerbera onder glas.
Dosering: 0,15% (150 ml per 100 liter water). Voeg steeds 0,1% (100 ml per 100 liter water) uitvloeier toe aan de spuitvloeistof.
Re-entry
Kassen na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er gedurende 2 uur is geventileerd.
Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van beschermende maatregelen.
Product stewardship
Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te
beperken.
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden. Een uitzondering daarop vormt de toepassing in gerbera onder glas die zonder daaraan ten grondslag liggend werkzaamheids- en
fytotoxiciteitsonderzoek is toegelaten. Het gebruik van het product in gerbera onder glas is derhalve volledig voor risico van de toepasser.
Voor alle toepassingen geldt dat aangezien de bewaring, het transport en het gebruik van het product aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin
alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor de schade die zou voortvloeien uit de
bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand wijzen. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.
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