AGROS PROTHIO
Svampemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af
svampesygdomme i korn
DEKLARATION
Svampemiddel nr.: 650-86
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Aktivstof: Prothioconazol
Koncentration: 250 g/l (25 % w/w)
Formulering: Flydende
Emballage:
Batchnummer: Se emballagen
Udløbsdato: Producenten garanterer 2 år

5 liter

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
R36: Irriterer øjnene.
R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
Bemærk! Der dannes et nedbrydningsprodukt (desthio-prothioconazol) af produktet som er fosterskadende (R61: Kan skade barnet under graviditeten).
R50/53: Meget giftigt for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger
i vandmiljøet.
Undgå indånding af aerosoltåger.
Brug særligt arbejdstøj.
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Vask alle personlige værnemidler efter brug.
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 bekæmpelse af svampesygdomme i korn og ikke senere end 35 dage før høst og
kun med 2 behandlinger pr. sæson.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen
nævnte.
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
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Førstehjælp:
Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten
Indånding:
Ro, frisk luft og lægehjælp.
Hudkontakt:
Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand.
Øjenkontakt:
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
Indtagelse:
Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.
Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

Brugsanvisning Agros Prothio
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vækst.
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Agros Prothio kan blandes med de mest gængse produkdagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid
den bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjteblandingspartnerens brugsanvisning nøje.
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Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsi vækst.
forhold kan påvirke effekten.

