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Productnaam: AAterra® ME
Toelatingsnummer: 8766 N  W7
Werkzame stof: etridiazool
Gehalte: 700 gram per liter
De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen 
tot de indeling van het mengsel: etridiazool
Aard van het preparaat: vloeistof
Gevarenaanduidingen
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319  Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H351  Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, 
 met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
P201  Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261  Inademing van spuitnevel vermijden.
P273  Voorkom lozing in het milieu.
P280  Beschermende handschoenen/beschermende 
 kleding/oogbescherming dragen.
P308+P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
SP1  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.
Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.
Bij kamertemperatuur en achter slot bewaren.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
Vorst vrij bewaren.

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

Bereiding gietoplossing, spuitvloeistof De benodigde hoeveelheid AAterra® ME onder roeren toevoegen 
aan een tien- tot twintigvoudige hoeveelheid warm water (35 °C). Vervolgens mengen met de rest van de 

benodigde hoeveelheid spuitvloeistof. Daarna direct toepassen en niet voor langere tijd laten staan.
Onder bepaalde omstandigheden, vooral bij zeer lage temperaturen, kan het product, m. n. in de fles, 

kristalliseren. Dit is te verhelpen door de fles te verwarmen in heet water of op een verwarmingsbuis tot 
deze weer vloeibaar is.

Dit heeft geen invloed op de werkzaamheid. Aanbevolen opslagcondities zijn bij kamertemperatuur in 
de originele gesloten verpakking.

Fungicide in vruchtgroenten
Chargenummer: zie elders op de verpakking 
Toelatinghouder: 
Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd.
Brooklands Farm, Cheltenham Road
EVESHAM, WR11 2LS Worcestershire
United Kingdom

Distributeur:
UPL Benelux BV
Claudius Prinsenlaan 144
4818 CP Breda
085 - 071 23 00
www.upl-ltd.com/nl
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Toepassinggebied¹ Te bestrijden
organisme

Dosering (middel) per 
toepassing

Maximaal aantal 
toepassingen per
teeltcyclus

Minimum interval 
tussen toepassin-
gen in dagen

Veiligheidstermi-
jn in dagen

Vruchtgroenten 
van de Cucurbita-
ceae met eetbare 
schil (bedekte 
substraatteelt) 

Pythium1   0,4 l/ha 2 14 1

Aubergine 
(bedekte sub-
straatteelt)

Pythium1 0,4-0,8 l/ha 2 14 1

Tomaat (bedekte 
substraatteelt)

Pythium1,
Phytophthora2

0,4-0,8 l/ha 2 14 1

Paprika (bedekte 
substraatteelt)

Pythium1,
Phytophthora3

0,4-0,8 l/ha 2 14 1

Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Inademing: In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden.
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Aanraking met de huid: Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15 minuten. Medische hulp inroepen als irritatie 
optreedt en aanhoudt. Vuile kleding en schoenen bij hergebruik schoon maken of weggooien, als ze niet meer grondig schoongemaakt 
kunnen worden.
Aanraking met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water spoelen en medisch advies inwinnen. Eventueel aanwezige contactlenzen 
pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
Inslikken: GEEN braken opwekken. Mond spoelen en vervolgens water met kleine slokken laten drinken. Geactiveerde houtskool innemen.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Verschijnselen: Sensibiliserende effecten, Het product veroorzaakt irritatie van de ogen, huid en slijmvliezen. Inslikken kan irritatie van 
maag- darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Behandeling: Behandel symptomatisch. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling 
doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat aanbevolen.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling 
in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde 
toepassingsvoorwaarden.

1 Pythium (Pythium spp.),
2 Phytophthora (Phytophthora nicotianae),
3 Phytophthora (Phytophthora capsici).

Toepassingsvoorwaarden
In verband met kans op het optreden van fytotoxiciteit, het product niet toepassen vóór het productiestadium van het gewas.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof etridiazole. Etridiazole behoort tot de groep heteroaromaten. De FRAC code is 14. 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
GEVOELIGHEID GEWASSEN
Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltomstandigheden van in het Wettelijk gebruiksvoorschrift genoemde gewassen is 
het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken.
De toepasser van dit product zal, indien met een cultivar/variëteit in een groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of 
teeltwijze nog geen of weinig eigen ervaring is opgedaan, zelf een toepassing op kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen 
teeltomstandigheden om verantwoordelijkheid voor de gewasveiligheid te kunnen nemen.

TOEGELATEN IN
Groenteteelt
• Aubergine, bedekte substraatteelt
• Paprika, bedekte substraatteelt: incl. Spaanse peper en Cayenne peper
• Tomaat, bedekte substraatteelt
• Vruchtgroenten van de Cucurbitaceae met eetbare schil, bedekte substraatteelt

Om de kans op het ontstaan van fytotoxiciteit zoveel mogelijk uit te sluiten niet toepassen voor het produktiestadium. De behandeling 
indien nodig na 14 dagen herhalen.
Dosering: afhankelijk van de mate van aantasting 400-800 ml per ha toepassen via het druppelirrigatie systeem. De hoge dosering alleen 
toepassen in de zomermaanden.

Overige informatie
Schoon uit de kas
Gewasbeschermingsmiddelen die in bedekte teelt worden toegepast kunnen het oppervlaktewater verontreinigen indien recirculatiewater 
of andere waterstromen uit de kas (o.a. condenswater, filterspoelwater, drain na doorsteken van de matten) direct of indirect op het 
oppervlaktewater worden geloosd. Arysta LifeScience adviseert bij gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen om deze waterstromen 
zoveel mogelijk te hergebruiken, maar voor lozing altijd te zuiveren. Streef ernaar om tussen toepassing en lozing een wachttijd van 2 
weken te
respecteren. Zuivering kan bijvoorbeeld met behulp van koolstoffilters, waterstofperoxide, lage en/of hoge druk UV of combinaties hiervan 
worden gedaan. Indien water voor lozing met een koolstoffilter wordt gereinigd, wordt gemiddeld meer dan 75% van de resterende actieve 
stof gebonden tot een filter-levensduur van 20.000 BVT (bed volumina treated).

Voor een optimale inzet van diverse zuiveringstechnieken wordt nog onderzoek gedaan.
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

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur 
geventileerd is).
Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigen schappen en toepassingen van onze producten 
beant woorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Arysta LifeScience zoals 
onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat 
Arysta LifeScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.
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