AGROS MANDIPROPAMID
Svampemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme
i kartofler og salat på friland.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
DEKLARATION
Svampemiddel reg. nr.: 650-92
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse: Mandipropamid 250 g/L ved 20 °C. (23,3% w/w)
Formulering: Flydende
Emballage:
Midlet er et suspensionskoncentrat.
Batchnummer: Se andet sted på emballagen
Mindst holdbar til 2 år efter produktionsdato
Produktionsdato: Se andet sted på emballagen
Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

10 liter

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H411).
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 anvende til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på
friland.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
Må i kartofler ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Må i salat på friland ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
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.
Indånding: Før den tilskadekomne til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt
åndedræt. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftinformationen.
Hudkontakt: Forurenet tøj tages straks af. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.
Vask forurenet tøj før genbrug.
Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser.
Omgående lægehjælp er påkrævet.
Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremprovoker IKKE
opkastning. Der er ingen specifik modgift tilgængelig. Behandles symptomatisk.

Brugsanvisning Agros Mandipropamid
Generelt
Agros Mandipropamid er et kontakt svampemiddel som anvendes mod
Brugsanvisning
skimmel. Aktivstoffet blokerer en række enzymprocesser i svampen
Generelt
og derved hindrer spiringen.
Revus er et kontakt svampemiddel som anvendes mod skimmel. Aktivstoffet blokerer en række
ensymprocesser i svampen og derved hindrer spiringen.

Afgrøder,
skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt
Afgrøder, skadevolder, dosering og sprøjtetidspunkt
Afgrøde
Kartofler

Skadegører
Kartoffelsskimmel

Dosis
0,6 liter/ha

Tidspunkt
Behandl ved varsel eller ved risiko for angreb
7 dages sprøjteinterval
Max 50% af behandlingerne pr sæson eller
max 6 gange pr sæson

Salat på
friland

Salatskimmel

0,6 liter/ha

Behandl ved varsel eller ved risiko for angreb
7 dages sprøjteinterval
Max 4 behandlinger pr sæson

Sprøjteteknik
behandlet areal.
Sprøjteteknik
Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved
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med rent
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