ASI TALENT®
Vækstreguleringsmiddel
Må kun anvendes til spirehæmning af
læggekartofler.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.

Analyse:
carvone 893 g/L (93% w/w)
Midlet er et tågekoncentrat til koldt brug.
Formulering:
Vækstreguleringsmiddel nr. 832-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen
1107/2009

Goldkendelsesindehaver:
Agri Services International B.V. (ASI B.V.)
P.O. Box 227
NL-3830 AE Leusden
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e-mail: info@agrisi.nl
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ASI TALENT®
ADVARSEL OCH FØRSTEHJÆLP

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL
Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401) •
Forårsager hudirritation (H315) • Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317)
• Undgå indånding af tåge (P261) • Bær beskyttelseshandsker (P280).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med
og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i
det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler • Brugsanvisningens
doseringsangivelser må ikke overskrides • Må i læggekartofler ikke anvendes senere end
4 uger før lægning • Behandlede afgrøder må ikke bruges til foder, men kartofler dyrket
ud fra behandlede læggekartofler må gerne bruges til foder • Der sættes
ikke restriktioner for såning eller plantning af efterfølgende afgrøder
• Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har
indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1) • Opbevares utilgængeligt
for børn (P102) • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
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BRUGSANVISNING

FØRSTEHJÆLP
Generelt
Ved tvivlstilfælde eller i tilfælde af manglende symptomer søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da
beholderen eller etiketten (P101).
Indånding:
Søg frisk luft og ro.
Hudkontakt:
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp
(P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364 ).
Øjenkontakt:
Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt
med vand i mindst 15 min. Gå til kontrol hos en øjenlæge.
Indtagelse:
Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand.
Anvisninger til lægen:
Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner).

ASI TALENT®
ADVARSEL OCH FØRSTEHJÆLP

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL
Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401) •
Forårsager hudirritation (H315) • Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317)
• Undgå indånding af tåge (P261) • Bær beskyttelseshandsker (P280).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med
og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i
det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler • Brugsanvisningens
doseringsangivelser må ikke overskrides • Må i læggekartofler ikke anvendes senere end
4 uger før lægning • Behandlede afgrøder må ikke bruges til foder, men kartofler dyrket
ud fra behandlede læggekartofler må gerne bruges til foder • Der sættes
ikke restriktioner for såning eller plantning af efterfølgende afgrøder
• Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har
indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1) • Opbevares utilgængeligt
for børn (P102) • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
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BRUGSANVISNING

FØRSTEHJÆLP
Generelt
Ved tvivlstilfælde eller i tilfælde af manglende symptomer søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da
beholderen eller etiketten (P101).
Indånding:
Søg frisk luft og ro.
Hudkontakt:
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp
(P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364 ).
Øjenkontakt:
Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt
med vand i mindst 15 min. Gå til kontrol hos en øjenlæge.
Indtagelse:
Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand.
Anvisninger til lægen:
Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner).

Brugsanvisning
Dette produkt må kun anvendes som spirevækst regulator til læggekartofler: Til læggekartofler må
perioden mellem den sidste anvendelse og tidspunktet for lægning ikke være kortere end fire uger.
Kartofler som er behandlet med ASI TALENT® må ikke bruges til konsum og/eller opfodring og/eller blive
handlet.
Produktet er ikke beregnet for privatpersoner til behandling af små partier.
Til anvendelse i den omgivende luft og / eller i mekanisk afkølede lagerfaciliteter med et mekanisk
ventilationssystem.

BRUGSANVISNING

Vigtigt
Når kartoflerne skal behandles skal de være tørre, uden sygdomme og så vidt som muligt være fri
for jord. Syge og beskadigede knolde skal fjernes og kartoflerne skal opbevares i et jævnt lag – undgå
kegleformede bunker. Når man starter tilsætningen af ASI TALENT®, skal personalet forlade lageret
hurtigst muligt. Under tilsætning af ASI TALENT® bør der ikke være mennesker som opholder sig i
lageret. Efter tildeling af ASI TALENT® bør man først gå ind på lageret efter 24 timers ventilation med
frisk luft.
ANVENDELSE
Generelle bemærkninger
- MÅ ALDRIG BLANDES MED VAND!!!
- ASI TALENT® skal anvendes i ufortyndet form.
- Et udluftningsanlæg er påkrævet for at sikre korrekt fordeling.
- Cyclomatic er det eneste anlæg der egner sig ved anvendelse af ASI TALENT®.
- Tab af ASI TALENT® gennem revner og fuger skal undgås i videst mulig omfang.
- Hvis flere lagerrum er udluftet ved hjælp af blot én ventilator, skal behandling og dosering foretages
individuelt for hvert lagerrum, for at sikre korrekt fordeling.
- Kartoflerne omkring Cyclomatic udluftsåbning bør dækkes med stofsække, for at forhindre skader
ved at kartoflerne kommer i kontakt med ufordampede dråber af ASI TALENT®.
- Cyclomatic og ventilatorer skal have en elektrisk spærring, således at de vil lukke ned samtidig i 		
tilfælde af en funktionsfejl.
SPIREVÆKST REGULERING FOR LÆGGEKARTOFLER
Generelt
Kunden skal rådgives/adviseres før anvendelse.
ASI TALENT® kan anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Afgrøde

Område

Timing

Antal
behandlingers

Behandlings
interval

Dosis

Læggekartofler

Spiringshæmning
og
spirevækstregulator

På lager før
spiring starter
i partiet. Sidste
behandling
min. 4 uger før
lægning i mark

20 (maks)
Maks 340 ml
ASI TALENT®/t
samlet

7 dage

10-25 ml/t
læggekartofler (maks
25 ml/t ved
den enkelte
behandling)

Tid og anvendelsesmetode
Den indledende behandling skal foretages så snart spiring (»hvide punkter«) starter i partiet, men
ikke senere end begyndelsen af december.
Døre og eksterne ventilationsåbninger i lageret skal holdes lukkede under behandlingen.
Behandlinger skal udføres hver syvende dag med kold tåge. Cyclomatic skal placeres oven på
kartoflerne så langt fra blæseren som muligt. Der skal anvendes en Cyclomatic pr. ventilator.
Under behandlingen bliver ASI TALENT® fordelt over partiet gennem det inteme ventilationssystem.
For at opnå en ordentlig fordeling er det nødvendigt at ventilere internt, fra det øjeblik
behandlingen påbegyndes, til 15-30 minutter efter endt behandling. Lageret skal holdes lukket efter
behandling i mindst 24 timer og helst i 48 timer, hvor det anbefales at ventilere lageret internt
hver 12. time for at have en positiv effekt på omfordelingen. Lageret kan derefter ventileres eksternt
som sædvanlig for at opretholde det korrekte temperaturniveau.
Dosering
Bemærk: For hver 1000 kg kartofler må 10 til maksimalt 25 ml af produktet anvendes pr. behandling.
Se nedenstående tabel for doseringsvejledning. Deforme / misdannede planter kan udvikle sig i
tilfælde af overdosering og / eller dårlig fordeling.
Doseringsvejledning pr. uge:
Måned
Uge.

November

December

45

46

47		

49 50 51 52

ml ASI TALENT®/ton

-

-

-		

25 25 25 25

ml ASI TALENT®/ton

-

		

ml ASI TALENT®/ton

-

-

ml ASI TALENT®/ton

-		

ml ASI TALENT®/ton

25

25

Januar
1

2

3

Februar
4

20 20 20 20

5

6

Marts

7 		

9

10

11

15 15 15 15

10

10

10

-		

25 25 25 20

20 20 20 15

15 15 15 15

10

10

10

25		

25 25 20 20

20 20 15 15

15 15 15 15

10

10

10

25		

25 20 20 20

20 15 15 15

15 15 15 15

10

10

10

25		

20 20 20 20

15 15 15 15

15 15 15 15

10

10

10

SIKKERHEDSFORSKRIFTER:
De angivne egenskaber for vore produkter og anvendelsesmetoden på denne etiket, er et resultat
af grundig forskning og praktisk erfaring. Det betyder, at vi er i stand til at sikre kvaliteten af vores
produkt. Idet vi ingen kontrol har over opbevaring, transport, anvendelses-, dyrkningsmetoder,
dosering osv., og da disse faktorer kan påvirke produktets funktion og indflydelse som eventuelle
reaktioner på planterne, er vi ikke i stand til at påtage os ansvaret for det der fungerer mindre
tilfredsstillende eller skader som følge af brug af vores produkt. I tilfælde af tvivl eller manglende
klarhed om egnetheden af produktet ved brug af nye og / eller usædvanlige dyrkningsmetoder, nye
plantesorter osv., vil vi råde dig til at kontakte din leverandør, før du bruger produktet, med henblik
på at fastslå dette produkts egnethed til den påtænkte anvendelse.
Varer leveret af os er af høj kvalitet og menes at være velegnet, når det anvendes i
overensstemmelse med vore anvisninger til brug. Da vi ikke kan udøve kontrol over deres blanding
eller anvendelse er alle betingelser og garantier, lovbestemte eller andet, med hensyn til kvalitet
eller egnethed til ethvert formål med vores varer udelukket. Vi kan ikke stilles ansvarlig for
eventuelle skader eller personskader der måtte opstå fra deres opbevaring, håndtering, tilsætning
eller anvendelse.
Tom emballage
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering
(P501):
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.
Produktansvar
ASI B.V. fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader,
der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved
tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til deres leverandør.
Vigtigt: Læs altid advarselsteksten før brug.
Registrerede varemærker:
TALENT® - ADAMA Agriculture B.V., Amsterdam (NL), Schaffhausen Branch

Må kun anvendes til spirehæmning af
læggekartofler.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes
af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt
og kræver gyldig autorisation.
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ASI TALENT®
VÆKSTREGULERINGSMIDDEL
Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
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Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes
af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt
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Analyse:
carvone 893 g/L (93% w/w)
Formulering:
Midlet er et tågekoncentrat til koldt brug
Vækstreguleringsmiddel nr. 832-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009
Fabrikationsnummer og
produktionsdato
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Minimum 2 år fra produktionsdatoen
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ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Forårsager hudirritation (H315).
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Undgå indånding af tåge (P261).
Bær beskyttelseshandsker (P280).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og
udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt
lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i læggekartofler ikke anvendes senere end 4 uger før lægning.
Behandlede afgrøder må ikke bruges til foder, men kartofler dyrket ud fra behandlede
læggekartofler må gerne bruges til foder.
Der sættes ikke restriktioner for såning eller plantning af efterfølgende afgrøder.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
FØRSTEHJÆLP
Generelt
Ved tvivlstilfælde eller i tilfælde af manglende symptomer søg lægehjælp. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring
da beholderen eller etiketten (P101).
Indånding:
Søg frisk luft og ro.
Hudkontakt:
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp
(P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364 ).
Øjenkontakt:
Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl
grundigt med vand i mindst 15 min.
Gå til kontrol hos en øjenlæge.
Indtagelse:
Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand.
Anvisninger til lægen:
Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner).
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