REBOOT®
Toelatingsnummer: 15624 N

FUNGICIDE

Inhoud: 5 kg
REBOOT
Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar
granulaat
Werkzame stof: zoxamide en cymoxanil
Gehalte: 33% en 33%
de identiteit van alle stoffen in het mengsel die
bijdragen tot de indeling van het mengsel: Gevarenaanduidingen:
Schadelijk bij inslikken.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Waarschuwing
Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Voorzorgsmaatregelen:
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen.
Aanvullende etiketelementen:
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.
Vorstvrij, koel en droog bewaren.

Chargenummer: zie opdruk verpakking.

Beschrijving van de eerste hulp maatregelen
Algemene aanwijzingen: Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Bij
onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).
Na inademen: Frisse lucht laten inademen. Slachtoffer laten rusten in een houding die het
ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Na huidcontact: Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Huid met water afspoelen en
indien de huid niet beschadigd is, was dan de huid met water en zeep. Bij huidirritatie of uitslag
een arts raadplegen.

Na oogcontact: Spoel met veel water gedurende 10 minuten. Bij contactlenzen: indien
gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Een arts raadplegen indien
pijn en/of roodheid aanhouden.
Na opname door de mond: De mond spoelen. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts
raadplegen.

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.
Toepassingsvoorwaarden:
Toepassings- Te bestrijden
organisme
Gebied

Dosering
(middel) per
toepassing

Aardappelen
Aardappelziekte1 0,45 kg/ha
1
Aardappelziekte (Phytophthora infestans)

Maximaal
aantal
toepassingen
per teeltcyclus
6

Minimum
interval
tussen
toepassingen
in dagen
7

Veiligheidstermijn in
dagen

7

Toepassingsvoorwaarden
Toepassen met een volume van 200-500 liter water per ha.
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de teelt van
aardappelen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan wanneer
gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen cymoxanil en zoxamide. Cymoxanil behoort tot de
cyanoacetamideoximes. De Frac code is 27. Zoxamide behoort tot de toluamiden. De Frac
code is 22.
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
Algemeen
Reboot heeft zowel een preventieve als beperkt curatieve werking.
Advies
Pas Reboot toe in combinatie met een hiervoor geschikt Phytophthora-middel.
Reboot inzetten na de snelle loofgroei en regelmatig toepassen om de 7 dagen.
Voeg zodra knolbescherming nodig is een specifiek knolbeschermingsmiddel toe.
Niet mengen met olie
Reboot niet mengen met (virus-)olie om gewasreactie te voorkomen.

Zie de productinformatie op www.certiseurope.nl voor meer informatie.
REBOOT® is een geregistreerd handelsmerk van Gowan.
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer
informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook
afspoeling en hoe deze te beperken.
N.B. Certis Europe B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen
voldoet aan hoge eisen, c.q. aan de standaardeisen, waarnaar door haar wordt verwezen.
Aangezien zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze
waarop haar goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht en toegepast,
staat zij niet in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het
vervoer, de opslag, het in het verkeer brengen of het gebruik van de geleverde goederen.

