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Brugsanvisning

Omfattet af 'vfi ljøministeriets bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler.
Svampemidde ln r.:

318-156

Analyse:
Flud ioxonil

25 gll
2,4% w /w (20"C)

Ind hold:

1000 liter

~
Miljofarlig

G od kc ndelsesindeh avcr:
LF" Kcm i
rarJl B~ Hj III
(,7 J S • ~hjcr~ N

Gift ig for organ ismer, der lever i vand; kan
forårsage W111Skcdc langti dsv irk ninger i va nd

ikke anvendes til brødkorn, andre

o~ p irin ~sfll~ i ose

200

Vask huden ette rarbejdet

Opbevares utilgængeligt ror børn ,

reg ler for an .... endelse n. Læs nærm ere i

d~n

eventuelt lo vpligtige lcvcrandørbnJgsanvisning
sam t i Arbejd stilsy nets infonnatioIl sma tcrialc

Overtrædelse a f neden stående særligt fremhæ

vede rorskri lier kan medføre straf:
Må kun .n,·endes til bejdsning af hvede, rug
og tritieale.
Må ikke am'end e, mod and re shde.oldere og
ikke i højere doseringer en d de i brugsanvis
ninge n næ"'nte.

udg å ro rureni ng a f .andmiljocl me d
produktet eller med beholdere, der hu inde
holdt prod ukt et.
Mil ikke tømmes i klO1lkaOøb.
Det bejd sede korn ~k. 1 umiddelbart .rter
bejdsni ngen emball.,..,. i .æ kke/posc r og
plomber"",

Afgrød er, doserin g og sprøjtetidspun kt

foder. Beholderen/emballagen må

om bekæmpel ses midler.

Vær opmærksom på. at Arbejdstilsyne t har

Ovens!aende indrammede angivelse ska l v,ne tydeligt anføt1 på en etikette eller
bindemærke , der stra ks skal fastgøres ph bc hol dercltfemballagen på en sadan tllade, at
etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet erbtugt.
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Ovenstående indramm ede angivelse
skal være tydeligt anrørt på en eli ketle
eller bindemærke, der straks skal
fastgøres på beholderen /e mballagen
pil en sådan måde, al etiketlen eller
bindemærket normalt vil blive
siddende indlil indh oldel er brugt,

miljoet( RSl (53 ).

Må ikke opbevares sammen med
rødevarer, drikkevarer og roder
stoffer.

Førstehjæ lp:
punkt 4.

Se sikkerhedsdatab lad et

Bortskarreise: Se sikkerhedsdatabladet
punkt 13.

a lTnid , som skal

Virkemåde og virkningsspektru m
LFS Fludi oxon il M indeholder det kontaktvirkende svampemiddel Fludi oxoniL
Frø , rødder og den spirende plante optager en del af aktivstolTet under bejd snin gen
og spiringen, hvilk et er til stræ kk eligt til at kontro llere svampesygdomme p~ ell er i
frøet.
LFS Fludioxonil M erret ubevægeligt ijord og forbliver derfor i omr"det omkring
frøet i længere tid efter bejdsningen. Frø og den fremspirende plante er dermed
beskyttet både udefra og indefra. LFS Fludioxonil M er effektiv mod følgende
udsædsbHrne sygdomm e i den tidlige vækst fase: Stinkbrand, brunpl et, stængel
brand og spirin gsfusa riose.

Stinkbrand, brun plet og spiringsCusa
riose
Stæn!.!elbrand o s irin 's Cusariosc
St ink brand. stæ ng,elbrand , run plet

levnedsmidler og roderstorrer :

f~lI"gt

Mærkning ll fhejdset fr o
Det bejdse de kom skal umidd elbat1 eftcr bej dsn ingcn crnbalkr", i "dk" p,ber og
plomberes.

Dosering ml/hk

ikke an ve ndes til menneskefød e eller

For at nedsæ tte risik oen fo r mennesker og
miljø s kal b rug.s anvis nin gen følges nøje.

Sky ll evand som ikke genanvendes i bejdse proccssc n er
aneveres til den konununal c an:1 ld sordn ing for fat ligt affal d.

Bch andJingsfrls ter og rest r iktio ner
Det bejdsede kom skal umiddelbat1 efter bejdsningen emballeres i sække/poser og
plomberes. Det bej dsede kom er fu rligt og m'l ikke an ve ndes til menn eske føde cller
foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn , andre levnedsmidler
og foderstoffer.

Skadevolder

Det bejdsede korn er farligt og må

ADVARSEL

11..1 . . .
iiger på IUucJL
Mt li~styrelsen
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Bejdseteknik, rengøring m.m.
LFS Fludioxonil M ere n ny fonnulerings!eknolog i, der giver bed re arbejdsmi Ijø og
øget produktionskapaeitet, som følge afbedre vedhæftning og fordel ing på kernerne
sa mt mindre støvudvik ling og mindre afsæ tn ing i bejdseanlægget.
LF S Fludioxonil M kan an vend es i de almindeligt forekommende bejdsean læg;.
Bedst result at opnås i portionsanl æg eller kontinu erlige anl æg forsynet med
efte rbl ande r (snegl ell er fin gert ype). Ved behov kan til sætning af va nd , 100-200 ml
pr. hk g, forbedre bejdsekvaliteten. LFS Fludi oxonil M kan anvendes ved
temperaturer over Ograder C.
Bejdsemaskinen kalibreres før igangsætning og ved produktskift.
Rengoring afbejdseanlæggct
Efter bejdsning med LFS Fludioxonil M skylles anlægget med lunkent vand. Ved
skift mellem forskellige typer bejdsem idler skal pumper. slangcr, rør 111m. rengøres
fuldstændigt. Dette er især vigtigt ved skift mellem midler baseret p,l organtske
op løsningsmid ler og va ndbaserede midler. Ved skift fra LFS Fl udioxonil M til LS
fOllnuleringer (midler baseret pil n-metylpyrolidon og li gnende) sky ll es anl ægget
grundi gt med lunk ent vand og derefter med ethanol eller isopropanol. Ved skift fra
LFS Fludioxonil M til andre LS formuleringer (vandbaserede midler) og modsat
skyll es anlægget med vand.
Ved sk ift fra LS fonnuleringer, (midler baseret ra organiske opløsningst11idler)
(n -m etylpyro lidon og lignende) til LFS Fludioxonil M skylles anlægget grun digt,
først med isopropanol og dercfter med lunkent vand.
Sky ll evandet med rester af LFS Fludioxonil M kan eventuell ind gå i
bejdseproeessen på et senere tidspunkt.

Det bejdsede kom " r fa rl igt og må ikk e anvendes til men neske føde ell er foder:
Beholderen/emball agen må ikkea nvendes til brødkorn , andre levnedsmi dlerog
foderstoffer.

Bortsk affe lse aflo m cmbalhlge
Tomme beholdere kan bortska ffe... med dagreno vationen.
Den tomme beholder bor skylles ind en bortskaffelsen og skyllevandet hældes op
i sprojtevæsken. Tømning og rengøringsker vcd allomme co ntaineren ge nnem
bundventilen til drypning ophører. Skyl indvendigt med ea, 5 lit er va nd . Hæ ld s kyll e
vandet gennem bundventilen til drypni ng ophøre r (sky lle va nde t kan blandes l11ed
produktet ved næste behand lin gstidspunkt).
Containerens yderside renses for eventuelle produktrestcr. Bemærk, at alle lag og
venti lerska i være lukk ede, Sd der ikke pa nogen made kan dryppe fra eonLaineren.
Res ter skal aneveres ti Iden kommunale affaldsordn ing for farl igt affald.
Optimale virkningsforhold
Bejdsn ingen ska l ske i egnede an læg der gi, er ell ensartet fordeli ng a t' LFS f'l udi oxo niI
M på kemerne. Komet ska l \'ære af god kvalitct med cnsartet kel11estørrelse og Cri for
stnv og urenheder.
Opbevaring
Produktersom opbevares i mere elld seks måneder skal omrorcs før brug.
Bej d,n in g med LFS Fludioxonil M forringer ikkc komcts lagerstabil itct ellerspireevne
i to ar, ligeso m bejdsn in gen bevarer sin c ITektivitel reil ti Isvarende I"gri ngspenode.
Behand let udsæd bor ikke lagres i mere end et år.
Tankblanding
U'S Fludiox onil M kan bl andes med Dividend Fonnula M.
LFS Fl udi oxonil M kan ikke kombineres med produktersotn indeholder orpn iske
op løsni ngs midler. Blanding med produkter der indeholderorpn iske "rlosntn i!s mid lcr
ødelægger formuleringen . Vær op mærk so tll på, at midl er der trld eholdcr ,·and , også
kan indeholde organi ske opløsnin ger.
Samtidig bejdsning med andre vandbase rede Illidl er op til en lota ldosert ng på
1000 mllhkg er muli g i nyere anlæg.
Omsani ng ; efterfolgende afgrøder
In gen restrikt ioner
Bem ærk nin ger
LFS Kemi er ans varlig fo r, at produktet har den sammensætning. som er anmeldt til
myndighederne, såfremt den fore findes i or igi nal indpakning, opbevares og anvendes
forskriftsmæssigt. LFS Kemi fralægger s ig et hve rt ansvar f O! produkt ets efTekt sa mt
ska der. herunder lø lg.cs kader, Opståe l ige nn em ikke- forsk ti ft slmcssig opbe va ring og
anvende lse arproduktcLOpmærksomheden henled es på. at faktor er so m vejrli g.
jordbundsforhold, sorte r, t·cs iste ns og behandlingsteknik bn pa virke produkkts clTekt.
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