
 

 Proseed 
Toelatingsnummer: 10918 N W.6 

Formulering: Suspensie concentraat voor zaadbehandeling 

Werkzame stof: thiram 

Gehalte: 400 G/L 

Inhoud: 20 l, 900 l 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Waarschuwing 
Gevarenaanduidingen 

H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H373  Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 

 

Voorzorgsmaatregelen 

 P260  Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 

P273  Voorkom lozing in het milieu. 

P280  Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbe-scherming 

dragen. 

P302 + P352  BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. 

P363  Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. 

SP 1  Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 

 

Aanvullende etiketelementen 

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te 

voorkomen. 

 
 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als zaadbehandelingsmiddel voor zaden  

ten behoeve van  

I) de bedekte teelt van: 

a. peulen 

b. stamslabonen, stamsnijbonen, stokslabonen, stoksnijbonen, spekbonen, pronkbonen en kouseband; 

c. spinazie en veldsla;  

d. augurken, komkommer, (water)meloen, aubergine, courgette, paprika, pepers en tomaat;  

e. radijs, wortelen, kroten, andijvie, kropsla en ijsbergsla; 

f. bosui, lenteui, stengelui en prei; 

g. selderij, peterselie, kervel en venkel; 

h. rode kool, savooiekool, spitskool, witte kool, Chinese kool, bloemkool, broccoli, spruitkool, 

boerenkool, koolrabi, paksoi en amsoi;  

i. zonnebloemen en (zomer)bloemzaden; 

en 



 

 

II) de behandeling van zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden, waarbij geldt dat het middel 

uitsluitend op zaad mag worden aangebracht door bedrijven, die in het bezit zijn van een risico-

inventarisatie en –evaluatie zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit en een vergunning 

in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

 

 

Behandelde zaden niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen. 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 

Draag geschikte handschoenen bij hanteren van behandeld zaaizaad. 

Gebruik geen alcoholische dranken vóór, tijdens en ná de toepassing. 

Behandelde zaden niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen. 

 

       

GEBRUIKSAANWIJZING 

Algemeen 

Het middel is bestemd voor gebruik als zaadbehandelingsmiddel ter bescherming tegen aantasting 

door bodemschimmels. Het is speciaal bedoeld voor professionele zaadbehandelingen. Een goede en 

regelmatige verdeling van het middel over het zaad is noodzakelijk voor een goede werking. 

 

Dosering per kg zaad 

stamslabonen, stamsnijbonen, stokslabonen, stoksnijbonen, spekbonen, 

pronkbonen, kouseband en peulen 

3 ml 

zonnebloemen en (zomer)bloemzaden 5 ml 

rode kool, savooiekool, spitskool, witte kool, Chinese kool, bloemkool, 

boerenkool, broccoli, spruitkool, koolrabi, paksoi en amsoi 

6 ml 

augurken, komkommers, radijs, wortelen, (water)meloen, aubergine, 

courgette, paprika, pepers en tomaat 

6 ml 

selderij, peterselie, spinazie, kervel, venkel,  

veldsla, andijvie, kropsla, ijsbergsla 

8 ml 

bosui, lenteui, stengelui en prei 8 ml 

kroten 10 ml 

 

Zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden: 

Te behandelen gewassen, toepassingen en doseringen zijn afhankelijk van het land van bestemming; 

de voorschriften van het betreffende land dienen in acht te worden genomen. 

 

Wijze van toepassing 

Uitsluitend toe te passen met daartoe geëigende professionele apparatuur. 

Voeg de benodigde hoeveelheid product toe aan de benodigde hoeveelheid water; de hoeveelheid 

water is afhankelijk van de toepassingstechniek.  

Het mengsel gedurende de toepassing in beweging houden om ontmenging te voorkomen. 

 


