		

AGROS FLUDIOXONIL 100
Svampemiddel

		

		
		

Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler
indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs ved lægning.
DEKLARATION
Svampemiddel nr.: 650-97
Analyse: Fludioxonil 100 g/l (9,3%ww)
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Emballage:
Batchnummer: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen.
Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato.
Midlet er et suspensionskoncentrat til bejdsning
Formulering: Flydende 5 liter
Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

5 liter

ADVARSEL
N
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for
plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i
Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt
fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs ved
lægning.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen
nævnte.
Miljøfarlig
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Ved indendørs bejdsning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen opbevares i en veldefineret
afgrænset enhed og mærkes tydeligt med nedenstående indrammede angivelse. Ved sortering af læggekartofler skal disse
umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.
Læggekartoflerne er bejdset med Agros Fludioxonil 100 indeholdende Fludioxonil. Kartoflerne er farlige og må ikke anvendes
til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.
Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:
Generelle anvisninger:
Indånding:		
Hudkontakt:		
Øjenkontakt:
			
Indtagelse:		

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten
Ro, frisk luft og lægehjælp.
Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.
Kommer stoffet i øjnene, fjern eventuelle kontaktlinser, skyl straks grundigt
med vand og kontakt læge
Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

På forsiden:
Svampemiddel nr.: 650-997 rettes til Svampemiddel nr.: 650-97

Brugsanvisning Agros Fludioxonil 100

Generelt
Agros Fludioxonil 100 må kun bruges til bejdsning af læggekartofler.
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Generelt
Agros Fludioxonil 100 må kun bruges til bejdsning af kartofler. Det må kun bruges indendørs i dertil
egnede anlæg eller udendørs ved lægning.
Resistens

Mærkning af bejdset frø
Fludioxonil har FRAC kode 12.
Ved indendørs bejdsning skal de bejdsede
Fludioxonil tilhører gruppen af phenylpyrroler. Der
læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen
er lav risiko for udvikling af resistens og der er ingen
opbevares i en veldefineret afgrænset enhed og
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mod i sække/poser og plomberes.
forskellig virkemekanisme.
Følgende skal fremgå af enten plantepas eller
rodfiltsvamp (Rhizotonia solani).
emballage:
Skadegører, dosering og bemærkninger
De bejdsede læggekartofler er farlige og må ikke
Skadegører
Dosering
anvendes til menneskeføde og foder
Rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani) 250 ml/ton kartofler

Rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani) 25 ml/100 kg kartofler

Sprøjteteknik
Der anvendes en vandlig opslemning, som udsprøjtes
på knoldene. Sprøjtetanken fyldes halvt med vand
og Agros Fludioxonil 100 tilsættes under omrøring.
Sprøjtevæsken skal anvendes umiddelbart efter
blanding.
Bejdsning indendørs på rullebord i sprøjtekammer
Applikationsvolumen: 1,0 liter pr ton. (250 ml Agros
Fludioxonil 100 + 750 ml vand).
Sprøjtetågen dannes af en rotationsskive, som
fordeler bejdsemidlet på knoldene når de passerer
over et rullebord.
Bejdsning under læggemaskinen
Applikationsvolumen: 30-40 liter pr. ton (250 ml Agros
Fludioxonil 100 + 30-40 liter vand).
Læggekartoflerne sprøjtes med to modsat stillede
dyser pr. sårække under det frie fald fra læggemaskinen
mod såfuren. Anvendelse af bejdsning under
læggemaskinen har ikke vist særlig god virkning.
Den bedste effekt opnås ved bejdsning indendørs på
rullebord. Uanset bejdsemetode skal slanger og dyser
gennemskylles dagligt efter endt brug.
Spild og rengøring
Ved spild på jord fjernes kraftigt forurenede jordlag.
Ved spild på gulv blandes med sand, jord eller andet
ikke reaktivt adsorberende materiale. Indendørs
forurenet område rengøres grundigt med sæbe og
vand. Udslip til afløb forhindres. Opsamlet forurenet
materiale opbevares i lukkede beholdere. Opsamlet
materiale er farligt affald, som bortskaffes gennem
den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Bortskaffelse af tom emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning
for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes
med dagrenovationen. Den tomme beholder bør
skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes
op i sprøjtevæsken / forbruges i bejdseanlægget.
Emballagen må ikke genbruges.
Optimale virkningsforhold
Agros Fludioxonil 100 er et kontaktmiddel. For at opnå
god effekt er det afgørende, at midlet doseres korrekt
og fordeles jævnt på knoldene. Knoldene skal være fri
for jord. Der skal anvendes sundt læggemateriale med
god spireevne og grokraft og uden mekaniske skader,
bakterie- eller virusangreb. Undgå at beskadige
knoldene i forbindelse med lægning og forsortering,
da dette kan medføre bakterieinfektion. Lægning af
knolde under ugunstige fremspiringsforhold (kold
og våd jord) frarådes. Agros Fludioxonil 100 må ikke
anvendes til knolde, der lægges under sådanne
forhold.
Opbevaring
Produkter som opbevares i mere end seks måneder
skal omrøres. Produktet bibeholder sin effektivitet
under hele opbevaringsperioden eller i mindst to år.
Lagring
Agros Fludioxonil 100 skal opbevares frostfrit i uåbnet
og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod
direkte sollys og andre varmekilder.
Bemærk
Agros fralægger sig ethvert ansvar for produktets
skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse
med ikke forskriftsmæssigt brug eller opbevaring af
produktet.

