Aanwijzingen voor de eerste hulp
Na inademen: frisse lucht, rust. Bij ademhalingsklachten zuurstof toedienen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing. Indien er
symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon etiket of verpakking.
Na inslikken: mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Laat slachtoffer niet braken. Onmiddellijk arts raadplegen.
Na contact met de huid: Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij
huidirritatie: een arts raadplegen.
Na contact met de ogen: Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ART.NR.: 85329871
Productnaam: Alternil
Toelatingsnummer: 15254N
Aard van het preparaat: supensie concentraat
Werkzame stof: Chloorthalonil
Gehalte: 720 g/l
Gevarenaanduidingen:
H317 Kan een allergische reactie
veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H410 Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassings- Te bestrijden organisme
Gebied
Wintertarwe
Wintergerst
Zomertarwe

Voorzorgsmaatregelen:
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel
vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 Bij CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338+P310 Bij CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen die eventueel
contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum).
P308+P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen:
EUH401 Volg de gebruikaanwijzing om gevaar voorde menselijke gezondheid
en het milieu te voorkomen.
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GEVAAR

Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar www.dresscode.bayer.nl

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

  
Chargenummer: zie elders op de verpakking.

PMR: NL 01-18
Size: 410x150 mm
Plan:
Date: 09.01.2018
Color: CMYK + Kontur

REF:

Bladvlekkenziekte (Septoria tritici)

2

1,4 l/ha

Dosering (middel)
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus
2

1,4 l/ha
1,4 l/ha

2
2

21
21

42
42

1,4 l/ha

2

21

42

Kafjesbruin (Septoria nodorum)
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Ramularia bladvlekken (Ramularia sp.)

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit product uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan
oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.
Voor de bestrijding van Septoria spp. in tarwe Alternil toepassen in 200 l water per ha.
AANBEVELINGEN
Algemeen
Alternil is een systemisch contactfungicide en bevat de werkzame stof
chloorthalonil. Dit bedekkingsfungicide is niet gevoelig voor resistentie. Het
past prima in mengingen met geëigende middelen en zorgt voor een goed
resistentiemanagement. Zowel in tarwe als in gerst. Het beschermt de plant
van buitenaf en moet daarom preventief of bij het verschijnen van de eerste
symptomen gebruikt worden. Reeds bestaande infectie wordt niet meer
gecontroleerd. De planten zijn echter afdoende beschermd tegen verdere
infecties.
TOEGELATEN IN
Akkerbouwgewassen
• Wintertarwe, en zomertarwe
Een behandeling tegen bladvlekkenziekte en kafjesbruin uitvoeren vanaf de
stengelstrekking tot het in de aar komen van het gewas.
In menging met geëigende middelen wordt minimaal een halve dosering
Alternil aanbevolen.
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• Wintergerst en zomergerst
Een behandeling tegen Ramularia uitvoeren vanaf de stengelstrekking tot het
in de aar komen van het gewas.
In menging met geëigende middelen wordt minimaal een halve dosering
Alternil aanbevolen.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is
opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder
gebruik van beschermende maatregelen.

Overige informatie
Opslag en verwijdering.
Verkoop alleen toegestaan in de ongeopende originele verpakking.
Droog, vorstvrij en achter slot bewaren.
Verbod hergebruik verpakking
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
Voorkomen emissie
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer
CropScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden
toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met
een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en
spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten
perceel kunnen borden uitgereden in een PhytoBac® (of gelijkwaardige
methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor
meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater,
zoals onder meer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten.
De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten
beantwoorden aan de – na zorgvuldig onderzoek – opgedane ervaringen.
Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science SA-NV, zoals onder
meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc.
kunnen de werking van het product en de eventuele gewasreactie door het
product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science SA-NV in verband hiermee
geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.
Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

