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FUNGICIDE VOOR GEBRUIK IN GRANEN

Aard van het preparaat: EC - Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stof : fenpicoxamid (inatreq)
Gehalte: 50 g/L
Professioneel gebruik
Toelatingsnummer: 16180N  W1

Toelatingshouder:
Corteva Agriscience Netherlands B.V.
Zuid-Oostsingel 24D
4611 BB Bergen op Zoom
Nederland
Website: www.corteva.nl

Bij noodgevallen, contacteer SGS: +32 3 575 0330 of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 
(NVIC) (alleen voor artsen).
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2 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN
Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt 
van zomergranen en wintergranen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater 
uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een 
techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van 
tenminste 100 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de 
laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot. 

3 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL
Het spuittoestel moet onmiddellijk en grondig schoongemaakt worden na gebruik 
van Questar™, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die 
rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld. 

Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig 
worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket 
of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het 
behandelde gewas.
Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

Eventuele behandelingsoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het 
al behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Om spuitoverschotten na 
de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof vooral 
nauwkeurig worden berekend.
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl. voor meer 
informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen 
van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines. Ga na 
welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

4 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN
Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, 
droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd. 

5 - EERSTE-HULPMAATREGELEN
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
NA INSLIKKEN:
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
NA INADEMING: 
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
BIJ CONTACT MET DE HUID: 
Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen 
alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste 
oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Onmiddellijk het 
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij noodgevallen, contacteer SGS: +32 3 575 0330 of het Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

AANSPRAKELIJKHEID
Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de 
hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Corteva™ Agriscience kan echter 
bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kan Corteva™ Agriscience geen enkele 
aansprakelijkheid op zich nemen voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, 
welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in 
voorraad hebben van dit middel.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het 
professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende 
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb 
juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op

Dosering* middel 
per toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen per teeltcyclus 

Wintertarwe
Bruine roest1

Gele roest2 2,0 L/ha 1

Bladvlekkenziekte3 1,5 L/ha
Winterrogge Bruine roest4 2,0 L/ha 1

Triticale
Gele roest2 2,0 L/ha

1
Bladvlekkenziekte3 1,5 L/ha

Spelt
Bruine roest1

Gele roest2 2,0 L/ha
1

Bladvlekkenziekte 3 1,5 L/ha

Zomertarwe
Bruine roest1

Gele roest2 2,0 L/ha
1

Bladvlekkenziekte 3 1,5 L/ha
Zomerrogge Bruine roest4 2,0 L/ha 1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de
andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor 
de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

1  Bruine roest (Puccinia triticina)
2  Gele roest (Puccinia striiformis)
3  Bladvlekkenziekte 

(Zymoseptoria tritici/Septoria spp.)
4  Bruine roest (Puccinia recondita)

Overige toepassingsvoorwaarden
Het middel toepassen in 100-300 liter water per ha.
Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt 
van zomergranen en wintergranen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater 
uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een 
techniek uit tenminste de klasse DRT95.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen fenpicoxamide (inatreq). Fenpicoxamide 
hoort tot de picolinamides. De Frac code is C4. 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.

LEGE VERPAKKING

Deze verpakking is bedrijfsafval mits deze volledig is schoongespoeld zoals 
wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd.

WERKINGSSPECTRUM
Bladvlekkenziekte (Zymoseptoria tritici/ Septoria spp.)
Bruine roest (Puccinia triticina/ Puccinia recondita)
Gele roest (Puccinia striiformis)

GEBRUIKSAANWIJZING
Questar™ moet preventief worden ingezet. Het middel toepassen in combinatie 
met een fungicide met een ander werkingsmechanisme, eveneens werkzaam tegen 
bladvlekkenziekte en roesten. Raadpleeg uw adviseur voor een advies op maat.

Maximaal 1 toepassing per teeltcyclus.

1 - WEERSOMSTANDIGHEDEN
Temperatuur dient te worden gemeten in de schaduw net vóór de bespuiting.
Niet spuiten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, ‘s avonds spuiten

           Einde behandeling        <=     30 minuten      => regen
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2 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN
Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt 
van zomergranen en wintergranen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater 
uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een 
techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van 
tenminste 100 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de 
laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot. 

3 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL
Het spuittoestel moet onmiddellijk en grondig schoongemaakt worden na gebruik 
van Questar™, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die 
rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld. 

Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig 
worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket 
of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het 
behandelde gewas.
Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

Eventuele behandelingsoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het 
al behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Om spuitoverschotten na 
de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof vooral 
nauwkeurig worden berekend.
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl. voor meer 
informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen 
van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines. Ga na 
welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

4 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN
Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, 
droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd. 

5 - EERSTE-HULPMAATREGELEN
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
NA INSLIKKEN:
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
NA INADEMING: 
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
BIJ CONTACT MET DE HUID: 
Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen 
alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste 
oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Onmiddellijk het 
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij noodgevallen, contacteer SGS: +32 3 575 0330 of het Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

AANSPRAKELIJKHEID
Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de 
hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Corteva™ Agriscience kan echter 
bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kan Corteva™ Agriscience geen enkele 
aansprakelijkheid op zich nemen voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, 
welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in 
voorraad hebben van dit middel.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het 
professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende 
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb 
juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied Werkzaamheid
getoetst op

Dosering* middel
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per teeltcyclus

Wintertarwe
Bruine roest1

Gele roest2 2,0 L/ha 1

Bladvlekkenziekte3 1,5 L/ha
Winterrogge Bruine roest4 2,0 L/ha 1

Triticale
Gele roest2 2,0 L/ha

1
Bladvlekkenziekte3 1,5 L/ha

Spelt
Bruine roest1

Gele roest2 2,0 L/ha
1

Bladvlekkenziekte 3 1,5 L/ha

Zomertarwe
Bruine roest1

Gele roest2 2,0 L/ha
1

Bladvlekkenziekte 3 1,5 L/ha
Zomerrogge Bruine roest4 2,0 L/ha 1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de 
andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor 
de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

1 Bruine roest (Puccinia triticina)
2 Gele roest (Puccinia striiformis)
3 Bladvlekkenziekte  

(Zymoseptoria tritici/Septoria spp.)
4  Bruine roest (Puccinia recondita)

Overige toepassingsvoorwaarden
Het middel toepassen in 100-300 liter water per ha.
Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt 
van zomergranen en wintergranen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater 
uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een 
techniek uit tenminste de klasse DRT95.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen fenpicoxamide (inatreq). Fenpicoxamide 
hoort tot de picolinamides. De Frac code is C4. 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.

LEGE VERPAKKING

Deze verpakking is bedrijfsafval mits deze volledig is schoongespoeld zoals 
wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd.

WERKINGSSPECTRUM
Bladvlekkenziekte (Zymoseptoria tritici/ Septoria spp.)
Bruine roest (Puccinia triticina/ Puccinia recondita)
Gele roest (Puccinia striiformis)

GEBRUIKSAANWIJZING
Questar™ moet preventief worden ingezet. Het middel toepassen in combinatie 
met een fungicide met een ander werkingsmechanisme, eveneens werkzaam tegen 
bladvlekkenziekte en roesten. Raadpleeg uw adviseur voor een advies op maat.

Maximaal 1 toepassing per teeltcyclus.

1 - WEERSOMSTANDIGHEDEN
Temperatuur dient te worden gemeten in de schaduw net vóór de bespuiting.
Niet spuiten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, ‘s avonds spuiten
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2 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN
Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt 
van zomergranen en wintergranen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater 
uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een 
techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van 
tenminste 100 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de 
laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot. 

3 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL
Het spuittoestel moet onmiddellijk en grondig schoongemaakt worden na gebruik 
van Questar™, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die 
rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld. 

Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig 
worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket 
of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het 
behandelde gewas.
Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

Eventuele behandelingsoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het 
al behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Om spuitoverschotten na 
de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof vooral 
nauwkeurig worden berekend.
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl. voor meer 
informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen 
van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines. Ga na 
welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

4 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN
Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, 
droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd. 

5 - EERSTE-HULPMAATREGELEN
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
NA INSLIKKEN:
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
NA INADEMING: 
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
BIJ CONTACT MET DE HUID: 
Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. 
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen 
alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste 
oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Onmiddellijk het 
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij noodgevallen, contacteer SGS: +32 3 575 0330 of het Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

AANSPRAKELIJKHEID
Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de 
hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Corteva™ Agriscience kan echter 
bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kan Corteva™ Agriscience geen enkele 
aansprakelijkheid op zich nemen voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, 
welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in 
voorraad hebben van dit middel.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het 
professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende 
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb 
juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied Werkzaamheid
getoetst op

Dosering* middel
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per teeltcyclus

Wintertarwe
Bruine roest1

Gele roest2 2,0 L/ha 1

Bladvlekkenziekte3 1,5 L/ha
Winterrogge Bruine roest4 2,0 L/ha 1

Triticale
Gele roest2 2,0 L/ha

1
Bladvlekkenziekte3 1,5 L/ha

Spelt
Bruine roest1

Gele roest2 2,0 L/ha
1

Bladvlekkenziekte 3 1,5 L/ha

Zomertarwe
Bruine roest1

Gele roest2 2,0 L/ha
1

Bladvlekkenziekte 3 1,5 L/ha
Zomerrogge Bruine roest4 2,0 L/ha 1

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de 
andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor 
de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

1 Bruine roest (Puccinia triticina)
2 Gele roest (Puccinia striiformis)
3 Bladvlekkenziekte 

(Zymoseptoria tritici/Septoria spp.)
4 Bruine roest (Puccinia recondita)

Overige toepassingsvoorwaarden
Het middel toepassen in 100-300 liter water per ha.
Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt 
van zomergranen en wintergranen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater 
uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een 
techniek uit tenminste de klasse DRT95.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen fenpicoxamide (inatreq). Fenpicoxamide 
hoort tot de picolinamides. De Frac code is C4. 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.

LEGE VERPAKKING

Deze verpakking is bedrijfsafval mits deze volledig is schoongespoeld zoals 
wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd.

WERKINGSSPECTRUM
Bladvlekkenziekte (Zymoseptoria tritici/ Septoria spp.)
Bruine roest (Puccinia triticina/ Puccinia recondita)
Gele roest (Puccinia striiformis)

GEBRUIKSAANWIJZING
Questar™ moet preventief worden ingezet. Het middel toepassen in combinatie 
met een fungicide met een ander werkingsmechanisme, eveneens werkzaam tegen 
bladvlekkenziekte en roesten. Raadpleeg uw adviseur voor een advies op maat.

Maximaal 1 toepassing per teeltcyclus.

1 - WEERSOMSTANDIGHEDEN
Temperatuur dient te worden gemeten in de schaduw net vóór de bespuiting.
Niet spuiten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, ‘s avonds spuiten

           Einde behandeling        <=     30 minuten      => regen
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2 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN
Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt 
van zomergranen en wintergranen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater 
uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een 
techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van 
tenminste 100 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de 
laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot. 

3 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL
Het spuittoestel moet onmiddellijk en grondig schoongemaakt worden na gebruik 
van Questar™, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die 
rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld. 

Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig 
worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket 
of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het 
behandelde gewas.
Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

Eventuele behandelingsoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het 
al behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Om spuitoverschotten na 
de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof vooral 
nauwkeurig worden berekend.
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl. voor meer 
informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen 
van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines. Ga na 
welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

4 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN
Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, 
droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd. 

5 - EERSTE-HULPMAATREGELEN
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
NA INSLIKKEN:
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
NA INADEMING: 
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
BIJ CONTACT MET DE HUID: 
Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen 
alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste 
oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Onmiddellijk het 
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij noodgevallen, contacteer SGS: +32 3 575 0330 of het Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

AANSPRAKELIJKHEID
Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de 
hoogste eisen vervaardigd. Het is toegelaten door het Ctgb (College voor de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Corteva™ Agriscience kan echter 
bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kan Corteva™ Agriscience geen enkele 
aansprakelijkheid op zich nemen voor verlies, schade of andere nadelige gevolgen, 
welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in 
voorraad hebben van dit middel.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het 
professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende 
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb 
juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied Werkzaamheid
getoetst op

Dosering* middel
per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per teeltcyclus

Wintertarwe
Bruine roest1

Gele roest2 2,0 L/ha 1

Bladvlekkenziekte3 1,5 L/ha
Winterrogge Bruine roest4 2,0 L/ha 1

Triticale
Gele roest2 2,0 L/ha

1
Bladvlekkenziekte3 1,5 L/ha

Spelt
Bruine roest1

Gele roest2 2,0 L/ha
1

Bladvlekkenziekte 3 1,5 L/ha

Zomertarwe
Bruine roest1

Gele roest2 2,0 L/ha
1

Bladvlekkenziekte 3 1,5 L/ha
Zomerrogge Bruine roest4 2,0 L/ha 1

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de 
andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor 
de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

1 Bruine roest (Puccinia triticina)
2 Gele roest (Puccinia striiformis)
3 Bladvlekkenziekte 

(Zymoseptoria tritici/Septoria spp.)
4 Bruine roest (Puccinia recondita)

Overige toepassingsvoorwaarden
Het middel toepassen in 100-300 liter water per ha.
Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt 
van zomergranen en wintergranen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater 
uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een 
techniek uit tenminste de klasse DRT95.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen fenpicoxamide (inatreq). Fenpicoxamide 
hoort tot de picolinamides. De Frac code is C4. 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.

LEGE VERPAKKING

Deze verpakking is bedrijfsafval mits deze volledig is schoongespoeld zoals 
wettelijk is voorgeschreven en nadat deze volledig is geleegd.

WERKINGSSPECTRUM
Bladvlekkenziekte (Zymoseptoria tritici/ Septoria spp.)
Bruine roest (Puccinia triticina/ Puccinia recondita)
Gele roest (Puccinia striiformis)

GEBRUIKSAANWIJZING
Questar™ moet preventief worden ingezet. Het middel toepassen in combinatie 
met een fungicide met een ander werkingsmechanisme, eveneens werkzaam tegen 
bladvlekkenziekte en roesten. Raadpleeg uw adviseur voor een advies op maat.

Maximaal 1 toepassing per teeltcyclus.

1 - WEERSOMSTANDIGHEDEN
Temperatuur dient te worden gemeten in de schaduw net vóór de bespuiting.
Niet spuiten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, ‘s avonds spuiten

           Einde behandeling        <=     30 minuten      => regen
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UFI: U059-V0Q8-400N-VTFP

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: 2-ethylhexanol, Alcoholen, 
C11-14-iso-, C13-rijk, geëthoxyleerd benzeensulfonzuur, 4-C10-14-alkyl derivaten, calciumzouten; reactiemengsel van 
N,N-dimethyldecaan-1-amide en N,N-dimethyloctaanamide

GEVAAR

GEVARENAANDUIDINGEN 
H315 Veroorzaakt huidirritatie. 
H318  Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. 
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming / 

gehoorbescherming / ...
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
P302+P352  BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.
P305+P351+P338  BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 

verwijderen indien mogelijk, blijven spoelen.
P314 Bij onwel voelen, een arts raadplegen.
P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
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

GHS05 GHS07 GHS09
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