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fireblocker
Toelatingsnummer: 15274 N

Ter voorkoming van vuur in bloembol- en knolgewassen fungicide

In de handel gebracht door: 
Holland Fyto, Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord. 
Tel. +31 (0)527 63 15 00. www.hollandfyto.nl
Toelatingshouder: Certis Europe B.V., Safariweg 55, 3605 MA Maarssen, Tel.: 0346-290600

fireBlocker
Aard van het preparaat: Suspensie 
concentraat

Werkzame stof: mepanipyrim

gehalte: 440 g/l

charge nr.: zie opdruk verpakking

gevarenaanduidingen
Veroorzaakt huidirritatie.
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Zeer giftig voor in het water levende 
organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
Voorkom lozing in het milieu. 
Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Achter slot bewaren.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te 
voorkomen.

GHS09

WAArschuWing

un 3082

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

42
19

46

Vorstvrij, koel en droog bewaren.

deze verpakking 
niet opnieuw 
gebruiken.
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fireblocker
Toelatingsnummer: 15274 N

Ter voorkoming van vuur in bloembol- en knolgewassen fungicide

fireBlocker
Aard van het preparaat: Suspensie 
concentraat

Werkzame stof: mepanipyrim

gehalte: 440 g/l

charge nr.: zie opdruk verpakking

gevarenaanduidingen
Veroorzaakt huidirritatie.
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Zeer giftig voor in het water levende 
organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
Voorkom lozing in het milieu. 
Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Achter slot bewaren.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te 
voorkomen.

GHS09

WAArschuWing

un 3082

deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is 
schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.
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Vorstvrij, koel en droog bewaren.

In de handel gebracht door: 
Holland Fyto, Postbus 1077, 8300 BB Emmeloord. 
Tel. +31 (0)527 63 15 00. www.hollandfyto.nl
Toelatingshouder: Certis Europe B.V., Safariweg 55, 3605 MA Maarssen, Tel.: 0346-290600

deze verpakking 
niet opnieuw 
gebruiken.



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.

eersTe huLp mAATregeLen:
Algemeen: Nooit bij een bewusteloos persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel 
voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).
na inademing: Frisse lucht laten inademen. Slachtoffer laten rusten in een houding die 
het ademen vergemakkelijkt. Indien de symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
na contact met de huid: Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Huid met veel 
water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.
na contact met de ogen: Spoel met veel water gedurende 10 minuten. Bij contactlen-
zen: indien gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Een arts 
raadplegen indien pijn en/of roodheid aanhouden.
na inslikken: De mond spoelen. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadple-
gen.

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 goe deren 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.

WeTTeLiJK geBruiKsVOOrschrifT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een 
gewasbehandeling in de teelt van bloembol- en knolgewassen. 

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden (Trichogramma cacoeciae). Vermijd on-
nodige blootstelling.

Resistentiemanagement:
Om de kans op resistentieontwikkeling van Botrytis spp. in bloembol- en knolgewassen te 
beperken moet FireBlocker altijd worden toegepast in combinatie met een toegelaten middel 
tegen vuur met een preventieve werking in de daarvoor geldende dosering.

geBruiKsAAnWiJZing

Algemeen
Het middel heeft effect op niet-doelwit arthropoden, waaronder natuurlijke vijanden. Bij ge-
integreerde teelten dient hier rekening mee gehouden te worden. Vermijd daarom onnodige 
blootstelling.
FireBlocker is een preventief werkend fungicide en grijpt in op diverse stadia van het infec-
tieproces van de schimmel.
FireBlocker niet bewaren bij een temperatuur onder 0°C.

Teelt van bloembol- en knolgewassen, waaronder tulp, lelie en gladiool, ter voorkoming 
van een aantasting door vuur (Botrytis spp.) 
Regelmatig een behandeling uitvoeren vanaf opkomst van het gewas tot ongeveer 2 weken 
voor de oogst. Afhankelijk van de ziektedruk en weersomstandigheden de behandeling om de 
7 tot 10 dagen herhalen. 
dosering: 0,35 liter FireBlocker per hectare + een preventief werkend fungicide.
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