Magnate

®

100 SL

SV AMPEMIDDEL
Må kun anvendes til indendørs bejdning ved lagring af læggekartofler til kontrol af svampeangreb
Deklaration: Svampemiddel, nr 396-25.
Væske: Imazalil 100 g/l (9.3 % w/w)
Flydende
Indhold:

Godkendelsesindehaver:
Makhteshim - Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87,
NL-3832 GK Leusden, Holland
www.mabeno.com

5L

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Fabrikationsnummer og udløbsdato: se emballagen

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Irriterer øjene. (R36)
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R51/53).
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.
Emballagen må ikke genbruges.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til indendørs bejdsning ved lagring af læggekartofler til kontrol af svampeangreb.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
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.
Følgende skal fremgå af enten plantepas eller emballage.

Miljøfarlig

De bejdsede læggekartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes
til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.
I forbindelse med plombering og mærkning af læggekartofler skal der i feltet på plantepasset ”Kemisk behandling” skrives Imazalil.
Det ydre miljø må ikke eksponeres i forbindelse med bejdsning og rengøring, og der må ikke ske tilledning til kloak.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Lokalirriterende

UN 3082
DENMARK

Productname

Magnate 100 SL

Country

Denmark

Package size

5L

Label code

MABMADK/A_B/01

Label dimensions

160 x 150 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Nov 2012

Draft

Version 3

MABMADK/A/01

Førstehjælp
Indånding: Søg frisk luft.
Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Søg læge ved fortsat irritation..
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

Brugsanvisning
Magnate 100 SL anvendes til læggekartofler for bekæmpelse af sølskurv (Helminthosporium solani), kraterråd (Phoma spp.) samt fusariumråd (Fusarium spp.). Behandling af kartoflerne sker umiddelbart efter
optagning/ved inlagring.
Magnate 100 SL skal udsprøjtes med et til behandling af læggekartofler specielt designet udstyr.
Dosering
Magnate 100 SL anvendes alene med 150 ml (15 gr. a.i. imazalil) pr. ton kartofler, eller der kan tilsættes 1-2
liter vand, hvis der anvendes hydrauliske dyser med en meget lille hulstørrelse.
Optimale virkningsforhold
Under påføring af Magnate 100 SL skal kartoflerne rulle på transportbåndet, så de behandles på alle sider.
Ved behandlingen skal kartoflerne være let fugtige, men aldrig våde. Mest mulig jord skal fjernes fra kartoffelknoldene før behandling. Gode lagerforhold skal tilstræbes.
Resistens
Magnate 100 SL tilhører gruppen af imidazoles (FRAC gruppe 3), som vurderes at have en medium risiko for
udvikling af resistens.
Bemærk
Når påføring finder sted, skal transportbåndet være afskærmet, så sprøjtetågen ikke kommer ud i lokalet. Ved bejdsning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen opbevares i en veldefineret afgrænset enhed og mærkes tydeligt med nedenstående indrammede angivelse. Ved sortering af
læggekartofler skal disse straks emballeres i sække/poser og plomberes. Følgende skal fremgå af enten
plantepas eller emballage: “De bejdsede læggekartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde
eller foder”. I forbindelse med plombering og mærkning af læggekartofler skal der i feltet på plantepasset
“Kemisk behandling” skrives Imazalil.
Bortskaffelse af tom emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan borstskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i
sprøjtevæsken.
Produktansvar
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst
rette henvendelse til Deres leverandør.
Vigtigt: Læs altid advarselsteksten før brug.
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