IMAZ 100 SL
®

Må kun anvendes til kontrol af svampeangreb
i læggekartofler ved lagring

Aktivstof:

Imazalil 100 G/L

IMAZ® 100 SL
SVAMPEMIDDEL
Må kun anvendes til kontrol af svampeangreb i læggekartofler ved lagring.
ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen
følges nøje.
Irriterer øjnene (R36).
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger
i vandmiljøet (R51/53).
Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere
i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets
informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre
straf.
Må kun anvendes til indendørs bejdsning af læggekartofler ved indlagring
i dertil egnede anlæg. Ved bejdsningen skal de bejdsede læggekartofler
umiddelbart efter bejdsningen opbevares i en veldefineret afgrænset
enhed og mærkes tydeligt med nedenstående indrammede angivelse. Ved
sortering af læggekartoflerne skal disse straks emballeres i sække/poser
og plomberes.

Huden:
Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Øjnene:	Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge
kontaktes.
Medbring brugsanvisningen, sikkerhedsdatablad eller dunken ved lægekontakt.
En læge, der behandler, kan indhente mere information på Giftlinien-Bispebjerg
Hospital (tlf. 8212 1212).
BRUGSANVISNING
IMAZ® 100 SL er et svampemiddel på basis af det aktive stof imazalil til
forebyggelse og behandling af sølvskurv (Helminthospoprium solani), kraterråd
(Phoma spp.) og fussariumråd (Fusarium spp.) på læggekartofler.
Anvendelse
IMAZ® 100 SL anvendes på kartofler ved indlagring.
Det er vigtigt at behandle og lagre udelukkende rene og sygdomsfrie kartofler.
Kartoflerne bør derfor være rene for jord og kan være tørre eller fugtige, men ikke
våde. Ved sygdomsangreb, som forefindes allerede ved behandlingstidspunktet,
risikerer man, at sygdomsangrebet ikke bliver fuldt ud bekæmpet.

Begrænsning
Hvor der er høj forekomst af svampeangreb i jorden,
kan det forekomme, at IMAZ® 100 SL ikke yder
tilstrækkelig bekæmpelse af svampeangrebet på nye
kartoffelknolde.
I tidlige sorter af læggekartofler kan Imazalil bevirke en
midlertidig reduktion i antallet af øjne på kartoflerne,
hvis midlet anvendes på kartofler, der ikke skal på
lager.

LOKALIRRITERENDE
IRRITANT

Alle sække, der har indeholdt behandlede kartofler skal
mærkes: Brug egnede beskyttelseshandsker under
arbejdet med bejdsede kartofler og forurenet udstyr
under lagring og lægning af kartoffelknolde.
Sygdomskontrol
For at opnå optimalt resultat bør IMAZ® 100 SL
anvendes i kombination med andre sygdomskontrolforMILJØFARLIG
anstaltninger (brug af resistente knolde, gode
lagringsforhold, etc.).
Alle sorter af kartofler kan behandles sikkert med IMAZ® 100 SL.

Behandling lige efter kartoffeloptagning
For at opnå maksimal forebyggelse bør behandlingen foretages hurtigst muligt
efter optagningen af kartoflerne, fortrinsvist inden for 7-10 dage. Kartoflerne bør
rulle på båndet, så der sikres behandling på alle sider.

Bortskaffes af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme
beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Dosis:
Der anvendes 150 ml / IMAZ® 100 SL pr. 1000 kg læggekartofler.

OPBEVARING
Opbevares under tørre, kølige og frostfrie forhold i tæt, lukket beholder.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette
eller bindemærke, der straks skal fastgøres på emballagen på en sådan
måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil
indholdet er brugt.
Det ydre miljø må ikke eksponeres i forbindelse med bejdsning og rengøring,
og der må ikke ske tilledning til kloak.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Blanding af midlet
Brug 1-2 liter vand pr. 1000 kg kartofler. En højere vandmængde vil sikre god
dækning og derved yde den bedste forebyggelse. Hvis vand tilsættes, afpasses
den totale væskemængde, sådan at der stadig anvendes 15 gr.a.i. pr. 1000 kg
kartofler.
Fyld sprøjtetanken halvt med vand og begynd omrøring. Tilsæt den ønskede
mængde af IMAZ® 100 SL og tilføj den resterende vandmængde. Fortsæt
omrøringen under behandlingen.

Svampemiddel nr.: 594 – 3
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har
indeholdt produktet.

Blanding med partner
IMAZ® 100 SL bør ikke blandes med anden blandingspartner.

FØRSTEHJÆLP
Generelt:	Bring den forulykkede bort fra området til et velventileret rum eller
i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. I tilfælde af mistanke om
forgiftning: Tilkald straks læge.

Sprøjteudstyr
Til IMAZ® 100 SL bør anvendes konventionel afskærmet hydraulisk eller roterende
discsprøjte-udstyr på rullebånd.

De bejdsede kartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller
foder. Emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og
foderstoffer.

Analyse: Opløseligt koncentrat imazalil 100 g pr. liter.
Distributør: Nedab ApS, Bredgade 79, 5492 Vissenbjerg

UN 3082

INDHOLD: 5 LITER

