GRO-STOP INNOVATOR
®

Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af
oplagrede kartofler til industriel brug.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og
anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FARE
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers
sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).
Kan skade det ufødte barn (H360d).
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller
gentagen eksponering (H373).
Giftig for vandlevende organismer med langvarige
virkninger (H411).
Indånd ikke tåge (P260).
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj
/ansigtsbeskyttelse (P280).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde
med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere
i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overlyædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til spirehæmning af oplagrede kartofler til industriel brug.
Må kun udbringes med thermal fog-systemer i aflukkede opbevaringsrum.
Må ikke anvendes senere end 30 dage før forarbejdning af kartoflerne.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær
overfladevand (SP1).
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

GHS09

Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved ubehag.
Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op og fjern eventuelle kontaktlinser.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).
Søg lægehjælp ved ubehag (P314). Ved hudirritation eller udslæt:
Søg lægehjælp (P333+P313).
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
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Vækstreguleringsmiddel, nr. 631-2.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009
Analyse: Chlorpropham 300 g/I (32 % w/w)
Midlet er en ULV opløsning. Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet på emballagen.

Fremgangsmåde
Før behandling: Ventil& kort for at fjerne CO2 fra lageret.
Luk alle luftindtag og sæt ventilationen på intern cirkulation.
Kontrol& at ventilationen sker ensartet og uden hindringer,
men så afpasset at en tændt tændstik lige akkurat blafrer
øverst i lageret.
Behandling: Lad tågegeneratoren forstøve tåge ind i
luftstrømmen, som derved cirkuleres gennem boksen med
kartoffelknolde. Lad apparatet arbejde indtil den forud
fastsatte mængde er blæst ind. Lad derefter den interne
cirkulation arbejde, indtil tågen er forsvundet.
Efter behandling: Hold lageret lukket yderligere 6-8 timer.
Herefter kan ventilation ske efter de normale behov. Gå ikke
ind på lageret før det er velventileret. Produktet kan anvendes både til varmt og koldt tågeudstyr.
Dosering:
Maksimal dosering: 100 ml pr.1000 kg kartofler, splittet op i
flere doseringer. Den første dosering skal ske, når sårhelingen er komplet (efter 2-3 uger).
Hvis der foretages en basisbehandling med CIPC, når
kartoflerne føres på lager, skal den efterfølgende behandling med Gro-Stop Innovator foretages, så den maksimale

mængde aktivstof ikke overskrider 30 g pr. ton kartofler.
Månedlig dosering: Når sårhelingen er komplet (efter 2-3
uger), anvendes maksimalt 25 ml pr. 1000 kg kartofler. Fire
uger efter den første dosering følges op med 12,5 ml pr.
1000 kg kartofler.
Behandlingerne skal ske med 4 ugers interval. Der må
maksimalt foretages 6 behandlinger efter den første. (Pr.
1000 kg kartofler: 1 x 25 ml Gro-Stop Innovator og 6 x 12,5
ml Gro-Stop Innovator).
Ugentlig dosering: Når sårhelingen er komplet (efter 2-3
uger), anvendes der pr. uge maksimalt 6 ml pr. 1000 kg kartofler i fire uger. Derefter anvendes 3 ml pr. 1000 kg kartofler
om ugen i resten af lagringsperioden. Der må i alt anvendes
op til 100 ml pr. 1000 kg kartofler.
VIGTIGT
Udsæd af enhver art må ikke opbevares i bygninger, hvor
kartofler behandles. Der er også en risiko for skade på frø,
som håndteres eller opbevares i bygninger eller kasser,
som tidligere er behandlet. Dette gælder for læggekartofler,
maltbyg, sædekorn og græsfrø samt ALLE andre slags frø
og plantematerialer til formering, såsom hindbærstiklinger.
Opbevaring
Gro-Stop Innovator opbevares i køligt, velventileret og
frostfrit rum.
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. Emballagen må ikke genbruges.
Værnemidler
Brug handsker af nitrilgummi eller neopren, støvler, beskyttelsesdragt og høreværn.
Personale må ikke gå ind på lageret førend friskluftsventilationen har kørt nogle timer. Hvis det alligevel er nødvendigt,
skal ovennævnte værnemidler samt åndedrætsværn med
filter A2P2 anvendes.
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BRUGSANVISNING
GRO-STOP® INNOVATOR indeholder chlorpropham (CIPC)
som virker spirehæmmende på kartofler. Behandlingen
af kartoffelknoldene skal foretages inden de begynder at
spire, men efter sårhelingen.
Behandlingen foretages ved hjælp af varm eller kold tågegenerator. Der er vigtigt, at kartoffelknoldene inden behandling fordeles jævnt på lageret (ikke stablet i en kegle).
Ved anvendelse lige efter høst inden kartoffelknoldene er
skindfaste kan CIPC skade skindet på sarte kartofler (feks.
sorter med tynd hud) og/eller ved utilstrækkelig sårheling.
Behandling af ikke-skindfaste knolde kan forlænge sårhelingsprocessen. Langsom sårheling kan øge risikoen for
infektion med lagersygdomme. Resultatet af spirehæmning
med CIPC afhænger derfor af sorten, høstkvaliteten, opbevaringsstedet, opbevaringstemperaturen, knoldsygdomme
og andre faktorer. For at reducere risikoen for skader på
kartoffelknoldenes overflade, udvikling af lagersygdomme
og andre skadelige bivirkninger bør følgende overvejes:
•K
 artofler, som skal behandles, skal være i hvile, skindfaste, tørre og rene.
• Knoldenes sårhelingsproces skal være afsluttet.
• Sygdomsinficerede og ødelagte knolde skal fjernes.

GRO-STOP INNOVATOR
®

Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til
spirehæmning af oplagrede kartofler til industriel brug.

FARE

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.
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Vækstreguleringsmiddel, nr. 631-2.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009
Analyse: Chlorpropham 300 g/I (32 % w/w)
Midlet er en ULV opløsning. Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med
batchnummer findes stemplet på emballagen.
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Brugsanvisningen skal følges for ikke at
bringe menneskers
sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).
Kan skade det ufødte barn (H360d).
Kan forårsage organskader ved længere
varende eller gentagen eksponering (H373).
Giftig for vandlevende organismer med
langvarige virkninger (H411).
Indånd ikke tåge (P260).
GHS09
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj /ansigtsbeskyttelse (P280).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overlyædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til spirehæmning af oplagrede kartofler til industriel brug.
Må kun udbringes med thermal fog-systemer i aflukkede opbevaringsrum.
Må ikke anvendes senere end 30 dage før forarbejdning af kartoflerne.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved ubehag.
Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op og fjern
eventuelle kontaktlinser.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).
Søg lægehjælp ved ubehag (P314). Ved hudirritation eller udslæt:
Søg lægehjælp (P333+P313).
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
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