MANFIL 75 WG
Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartoﬂer, æbler, pærer og vindruer.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe
menneskers sundhed og miljøet I fare. ( EUH401 )
H317 Kan forar̊ sage allergisk hudreaktion.
H319 Forar̊ sager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.

Brugsanvisning
Manl 75 WG er et svampemiddel med kontaktvirkning. Anvendes til forebyggende sprøjtning mod kartoffelskimmel,
æbleskurv, pæreskurv og vinskimmel.
Virkemåde
Manl 75 WG lægger sig som et beskyttende lag på blade og andre plantedele, så svampenes sporer hindreas I at
spire og udvikle sig. Det er derfor vigtigt, at anvendelsen sker før planterne er angrebet.
Vandmængde
I kartoer anvendes normalt 200-300 l vand pr. ha. Manl 75 WG kan dog også anvendes i luftassisterede sprøjter, hvor
den anvendete vandmængde er væsentlig lavere.
I æbler, pærer og vindruer anvendes en sprøjteteknik som giver en god dækning. Vandmængde 200-700 l/ha afhængig
af bladmasse.
Ved udsprøjtning skal der drages omsorg for, at dysevalg og sprøjteteknik minimerer afdrift.
Klimatiske forhold
Der behandeles på tørre planter, da sprøjtevæsken skal nå at tørre ind før regn. Der kræves normalt ca. 2 timers tørvejr
før midlet er regnfast.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.
P261 Undgå indånding af spray
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj /

Anvendelse
Manl 75 WG kan anvendes som anvist i skemaet

øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere
i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartoer, æbler, pærer og vindruer.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må i kartoer ikke anvendes inden vækststadie BBCH 32 og ikke senere end 7 dage før høst.
Må i æbler og pærer ikke anvendes inden 1. juni og ikke senere end 28 dage før høst.
Må i vindruer (spise og vin) ikke anvendes inden 1. juni og ikke senere end 30 dage før høst.
Må i kartoer og vin ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overadevand (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 KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i ere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Da Manl 75 WG virker forebyggende, er det vigtigt at behandle før angreb etablere sig, ved varsling eller når
skadetærskel er nåer.
Må i kartoer ikke anvendes inden vækststadie BBCH 32 og ikke senere end 7 dage før høst.
Må i æbler or pærer ikke anvendes inden 1. juni og ikke senere end 28 dage før høst.
Må i vindruer (spise og vin) ikke anvendes inden 1 juni og ikke senere end 30 dage før høst.
Må, ved anvendelse i kartoer og vin, ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at
beskytte organismer, der lever i vand.
Må, ved anvendelse i æbler og pærer, ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at
beskytte organismer, der lever i vand.
Blandinger
Manl 75 WG kan blandes med andre svampemidler samt insektmidler.

Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Blanding af sprøjtevæske
Fyld tanken halvt med vand og start omrøring. Tilsæt Manl 75 WG via præparatfyldeudstyret og fyid op med vand.
Hold omrøringen i gang til sprøjtearbejdet er udført. Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling.
Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde.
For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 268.

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
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Bortskaffelse
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.
Svampemiddel nr. 687-2
Omfattet af Miljøministeriets
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen
1107/2009
Mancozeb 750 g/kg (75 % w/w)
Nettoindhold: 5 kg
Midlet er et vanddispergerbart granulat
Udløbsdatoen:
Batchnr.:

Rester skal aeveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

