AG RO S M A NCO M ETA
Svampemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme
i kartofler.
DEKLARATION
Svampemiddel nr.: 650-103
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 242 af 18 marts 2011 om
bekæmpelsesmidler, jf. § 60-61 i bekendtgørelse nr 702 af 24 juni 2011
om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen
				
1107/2009.
Analyse: Mancozeb 640 g/kg 64%
Metalaxyl-M 38,8 g/kg 4%
Formulering: Granulat

Emballage:

10 Kg.

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges
Xn
nøje.
R 63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50/53: Meget giftig for organismer,
der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Brug særligt arbejdstøj.
Undgå indånding af aerosoltåger. Vask alle personlige værnemidler efter
brug.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs Sundhedsskadelig
nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i ArN
bejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvende til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler, og ikke senere end 14 dage før høst. Må i kartofler ikke anvendes inden vækststadie
BBCH 60. Må kun anvendes en gang om året.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de
i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmilMiljøfarlig
jøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå at forurene vandmiljøet med produkter eller med beholdere, der har
indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn
fra gårdspladser og veje.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

Brugsanvisning Agros M ancometa
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i et sprøjteprogram
med
andre midler.
Max 1 behandling pr vækstsæson

Sprøjteteknik
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l/hal/ha
Dyse
kelig. virkningsforhold
Optimale
ISO-F-02-110 Gul
3
6,4
150
Optimale
virkningsforhold
ISO-F-02-110
3
ISO-F-025-110
LillaGul 3
6,1 6,4
200 150
For
at
sikre
vedhæftningsevnen
For at sikre
vedhæftningsevnen
skalskal
der der
ISO-F-025-110
3
ISO-F-03-110
Blå Lilla 3
6,7 6,1
250 200
Lagring
sprøjtes
påMancometa
tørre
planter.
på tørre
planter.
ISO-F-03-110 Blå
3
6,7
250 sprøjtes
Agros
skal opbevares frostfrit og tørt i uåbnet
og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte
Optimale
virkningsforhold
Resistens
sollys og andre varmekilder.
Resistens
at sikre vedhæftningsevnen
skal derbruges
sprøjtesmed
på tørre
ForFor
at
modvirke
resistens
skalskal
produktet
omtanke
og iog
kombination
med
andre
midler.
For
at
modvirke
resistens
produktet
bruges
med
omtanke
i kombination
med
andre
midler.
Bortskaffelse af tom emballage
Derplanter.
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udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200
liter vand
i sprøjtenmed
og ikke
tilsæt
som er opstået
i forbindelse
forskriftsmæssig brug
Sprøjten
tømmes kan
helt
sprøjtevæske
marken.
Sprøjten
skylles
grundigtskyllevandet
med rent vand.
Agros
Mancometa
blandes
medkøre
de imest
et egnet
rensemiddel.
Ladfor
omrøringen
ca.
15gængse
minutter
ogeller
sprøjt
derefter
ud på et
opbevaring.
produkter,
som udsprøjtes
bruges
Læs
al- Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt
Skyllevandet
på et allerede behandlet
areal.
allerede
behandlet
areal.på behandlingstidspunktet.
tid
blandingspartnerens
Vejrlig,
sorter,
resistens,
behandlingsteknik
Skyl
med
rent vand, brugsanvisning
som
udsprøjtesnøje.
på
detca.
allerede
behandlede
areal.
etefter
egnet
rensemiddel.
Lad omrøringen
køre
15 minutter
og sprøjt
derefter
skyllevandet
ud på et og jordbundsforhold kan påvirke effekten.
allerede
behandlet
areal.
Rengøring af sprøjtematerie
Lagring
Skyl efterrengøring
med rentafvand,
som udsprøjtes
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Hudkontakt:
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1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetan		
vaskes straks med vand og sæbe.
ken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandØjenkontakt:
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stanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og
		
skyl grundigt med vand.
Rester skal kan
afleveres
kommunale
affaldsordning
affald. Tomme Skyl
beholdere
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2.hældes
Skyllevandet
udsprøjtes på marken
under kørsel.
op i sprøjtevæsken.
Emballagen
må ikke genanvendes.
Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under
kørsel på det behandlede areal
Udvendig:
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