
 

Latitude XL 
 

Toelatingsnummer: 14673 N   W.1 

Aard van het preparaat: Suspensie concentraat voor zaadbehandeling 

Werkzame stof: silthiofam 

Gehalte: 125 G/L 

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

indeling van het mengsel: 5-chloor-2-methylisothiazol-3(2H)-on en 

2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) 

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 en beschermende kleding dragen. 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 

 

Aanvullende etiketelementen: 

Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, methenamine 3- chloorallylchloride, 

mengsel van 5-chloor-2-methylisothiazol-3(2H)-on en 2-methyl-2H-isothiazol- 

3(2H)-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het 

milieu te voorkomen. 

 

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel 

door middel van een zaadbehandeling (zaadcoating) in de volgende 

toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb 

juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden. 
 

 
Toepassingsgebied Type toepassing Te bestrijden 

organisme 

dosering per 

toepassing 

Wintertarwe Zaadcoating Tarwehalmdoder1 200ml per 100 kg zaden 

Wintergerst Zaadcoating Tarwehalmdoder1 200ml per 100 kg zaden 

Zomertarwe zaadcoating Tarwehalmdoder1 200ml per 100 kg zaden 

Triticale zaadcoating Tarwehalmdoder1 200ml per 100 kg zaden 

Spelt zaadcoating Tarwehalmdoder1 200ml per 100 kg zaden 

1 Tarwehalmdoder (Gaeumannomyces graminis var tritici) 

 



 

 

Toepassingsvoorwaarden 

Behandelde zaden niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen. 

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in 

grondwaterbeschermingsgebieden. 

Zaai de met Latitude XL behandelde zaden in het seizoen waarin u ze gekocht of 

behandeld heeft. 

Dit middel bevat de werkzame stof silthiofam. Silthiofam behoort tot de 

thiophene-carboxamides. De Frac code is 38. 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. 

 

Aanbevelingen 
De te behandelen zaden moeten van goede kwaliteit zijn en een goede kiemkracht 

vertonen. 

Na de zaadbehandeling moeten de zaden worden bewaard onder droge, koele en 

donkere omstandigheden. 

Schudden of goed roeren voor gebruik. 

Zorg voor een gelijkmatige verdeling van het middel over het zaad, indien nodig 

water toevoegen. 

Latitude XL moet steeds worden toegepast in combinatie met een basis fungicide 

zaadbehandeling voor voldoende bescherming tegen andere schimmelziekten. 


