L1009842 DENM/05T PPE 4052166

SVAMPEMIDDEL
Må kun anvendes til bejdsning af frø til eksport.
Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg.
Gældende fra 26. november 2015:
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle
og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company
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L1026073 DENM/11U PPE 4073475

ADVARSEL
EUH401
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302
Farlig ved indtagelse.
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
P264
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P273
Undgå udledning til miljøet.
P280
Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
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 anvendes til bejdsning af frø til eksport. Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdsningsanlæg.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
SP1
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.
De bejdsede frø er bejdset med Apron XL, som indeholder metalaxyl-M. De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.
Sækken/posen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på sækken/posen på en sådan
måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
P101
P301+P312
P305+P351+P338
P337+P313

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
Svampemiddel nr. 1-181
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Emulsionsbejdse
Indeholder: Metalaxyl-M 339,2 g/l (31,8% w/w)
Batch nr.: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen.
Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 20 L
Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 2300 København S, Tel. 32 87 11 00

5 707239 201721

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

BRUGSANVISNING
01 Produktdata
Aktivstof
Metalaxyl-M 339,2 g/l (31,8% w/w)
Formulering
Emulsionsbejdse
Fareklasse
GHS07
Emballage
20 liter
Opbevaring
Frostfrit
02 Godkendt anvendelse
Må kun anvendes til bejdsning af frø til eksport.
03 Behandlingsfrister og restriktioner
Bejdsningen skal foregå i lukkede, industrielle bejdseanlæg. De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.
04 Virkemåde og virkningsspektrum
Apron® XL er et vandbaseret bejdsemiddel indeholdende det systemiske svampemiddel metalaxyl-M.
Apron® XL anvendes til bejdsning mod jord- og frøbårne svampesygdomme.
Metalaxyl-M indholdet i Apron® XL optages under spiringen af rødder og spire og fordeles til alle dele af den
unge plante. Planten er således beskyttet indefra i det tidsrum, hvor den er mest modtagelig for sygdomsangreb. Apron® XL har god effekt mod sygdomme forårsaget af svampe tilhørende gruppen peronosporales
såsom Pythium (rodbrand) og adskillige skimmelsvampe.
05 Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt
AFGRØDE

DOSERING (ml/100 kg frø)

AFGRØDE

DOSERING (ml/100 kg frø)

Ærter, bønner

25-100

Kål m.fl. korsbl.

25-200

Græsfrø, lucerne

50-100

Ægplante

25-50

Solsikke

50-300

Melon

25-100

Majs, bomuld

3-150

Gulerod, løg, peber

50-100

Raps

25-200

Radise, sukkermajs

50-100

Sorghum

25-150

Tomat, salat

50-100

Roer, nøgent frø

50-300

Spinat

50-200

Roer, pelleret

3-4 ml/unit (100.000 frø)

-

-

Højeste dosering anbefales mod skimmelsvampe.
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06 Bejdseteknik, rengøring m.m.
Apron® XL kan anvendes i de fleste bejdseanlæg. Bedst resultat opnås i maskiner forsynet med efterblander
i form af snegl, fingersnegl eller anden type omrøring. Større frøpartier bejdses i traditionelle våd-bejdseanlæg. Ved blandinger med pulverbejdser kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre optimalt
gennemløb i anlægget. Apron® XL doseringen bør dog ikke fraviges.
Bejdsemaskinen kalibreres før igangsætning og ved produktskift. Kontakt eventuelt Syngenta vedrørende
tekniske løsninger. Apron® XL kan anvendes ved temperaturer ned til 0°C.
Rengøring af bejdseanlægget
Anlægget skal være rengjort inden bejdsning med Apron® XL. Efter bejdsning med Apron® XL gennemskylles anlægget først grundigt med lunkent vand og derefter med etanol eller isopropanol. Skyllevand som ikke
genanvendes i bejdseprocessen er farligt affald, som skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Mærkning af bejdset frø
De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.
De bejdsede frø er bejdset med Apron XL, som indeholder metalaxyl-M.
De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.
Sækken/posen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på sækken/posen eller anført på en etiket eller
et bindemærke, der straks skal fastgøres sækken/posen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket
bliver siddende, indtil indholdet er brugt.
Bejdsefirmaet er forpligtet til at underrette de udenlandske opkøbere om, at frøene er bejdset med Apron®
XL, indeholdende metalaxyl-M. Endvidere skal sækkene/poserne mærkes med ovenstående indrammede
tekst, der skal oversættes til modtagerlandets sprog.
Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
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 bejdsevæsken. Emballagen må ikke genbruges.
07 Optimale virkningsforhold
Ved anbefalet dosis er der ingen tålsomhedsproblemer.
Opbevaring
Produkter som opbevares i mere end seks måneder skal omrøres. Behandlingen bibeholder sin effektivitet
under hele opbevaringsperioden eller i mindst to år. Behandlet udsæd bør dog ikke opbevares i mere end et
år.
08 Tankblanding
Apron® XL kan blandes med de fleste aktuelle vandbaserede bejdsemidler og midler beregnet til opslemning
i vand. Spørg Syngenta for yderligere information.
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09 Omsåning; efterfølgende afgrøder
Ingen restriktioner.
10 At bemærke
Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt
den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt.
Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet.
Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.
For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk
Registrerede varemærker
Syngenta Group Company: Apron®
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