Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Alar 85 SG



Vækstreguleringsmiddel
Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter,
udplantningsplanter og krysantemum til afskæring.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes
af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Vækstreguleringsmiddel nr. 558-7
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
ANALYSE: Daminozid 850 gram/kg. (85 % w/w) Præparattype:
Midlet er et vandopløseligt granulat

INDHOLD: 5 kg netto.
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FORSIGTIG

INDHOLD:

5 kg netto.

FORSIGTIG

Batch no.:

Registreret af:
Arysta LifeScience Great Britain Ltd., Brooklands Farm, Cheltenham Road, Evesham,
WR11 2LS, Storbritannien. (Tel: +44 (0)1386 425500, Fax: +44 (0)1386 425524)

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og
miljøet i fare (EUH401) Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for
arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det
eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særlig fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter, udplantningsplanter
og krysantemum til afskæring.
Der må højest behandles 0,1 hektar per dag.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der
har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå
forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
_____________________________________________________________________
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Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes.
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produkt prIKKE
ha.
Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.
Overskrid
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Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere,
der har indeholdt
produktet.
Rensbrug.
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________________________________________________________
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Førstehjælp
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Distribueres af:
Distribueres af:
CILLUS A/S
Taastrup Hovedgade 121
CILLUS A/S
2630Taastrup
Taastrup
Hovedgade121
TLF. 2630
44 91Taastrup
60 55
Tlf.: 4491 6055

Overskrid IKKE en maksimal total dosering på 15 kg/ha pr planteart pr kultur.

Indholdet/beholderen bortskaffes I overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering (P501)
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen

Emballagen må ikke genbruges.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt
skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftProducenten
fralægger sig
ethvertanvendelse
ansvar for produktets
effekt, samt skader,
mæssig
opbevaring
og/eller
af produktet.
herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftmæssig opbevaring
og/eller anvendelse af produktet.

