ARMICARB 85 SP
Svampemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af
svampesygdomme i æbletræer inklusiv
planteskolekulturer af æbletræer.
FORSIGTIG
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 æbletræer inklusiv
planteskolekulturer af æbletræer.
Må ikke anvendes mod andre
skadevoldere og ikke i højere
doseringer end de i brugsanvisningen
nævnte.
Undgå forurening af vandmiljøet med
produktet eller med beholdere, der har
indeholdt produktet. Rens ikke
sprøjteudstyr nær overfladevand.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Svampemiddel, nr. 682-2.
Omfattet af Miljøministeriets
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen
1107/2009.
Aktivt stof: Kaliumhydrogenkarbonat
Indhold: Kaliumhydrogenkarbonat 850g/kg
(85% W/W).
Midlet er et vandopløseligt pulver.
Opbevares i original emballage, lukket og
frostfri.
Produktionsdato:
Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.
Batchnummer:
Distributør:

Lavsenvænget 1

5200 Odense V
Tlf. 3368 5050
www.garta.dk

Indhold: 5 kg.

Brugsanvisning:
Anvendes til bekæmpelse af skurv i
æbletræer. Midlet anvendes præventivt
eller umiddelbart (indenfor 8 timer)
efter infektionen har fundet sted eller
når de klimatiske betingelser for
sygdomsudvikling er til stede.
Bedste effekt opnås ved anvendelse i
sporespiringsfasen.
Maks. 8 behandlinger med minimum 7
dages interval.
Må ikke anvendes senere end 1 dag før
høst.
Det anbefales ikke at blande Armicarb
85 SP med andre sprøjte- eller
gødningsmidler.
Virkemåde:
Armicarb 85 SP er et kontaktmiddel
med kurativ virkning.
Tom emballage og rester kan
bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.
Dosering:
Maks. 5.0 kg Armicarb 85 SP /ha pr.
behandling.
Sprøjtestadier: Første sprøjtning ved
starten af blomstring BBCH 60-61. Anden
sprøjtning efter blomsterudvikling og
hastighed, minimum 7 dages efter den
første behandling.
Sprøjteteknik:
For at sikre en god befugtning, skal der
bruges en vandmængde på 1000l/ha.
Behandlingen skal foretages om
formiddagen efter at morgenduggen er
væk, der må ikke falde regn inden for 12
timer efter behandlingen, for at minimere
risikoen for skader. Jo større frugterne er
desto større er risikoen for skade, derfor
kan sen behandling forårsage skade.

