BRUGSANVISNING
Mogeton® er et kontaktvirkende pulverpræparat, der anvendes til bekæmpelse af mos og levermos i planteskolekulturer på
friland (så- og priklebede samt containerkulturer) og i væksthuse. Mogeton® bekæmper mos samt levermos i alle
udviklingsstadier og forebygger nyvækst i lang tid efter behandling.
Mogeton® opblandes i vand og udsprøjtes. Bedst virkning opnås under fugtige forhold i april/maj og august/september. Hvis
der vandes, kan der behandles i hele vækstsæsonen. Behandling bør ikke foretages i stærk solskin.
Mogeton® er et blegrødt produkt, der på lyse planter kortvarigt kan give synlige farvepletter. For at undgå pletter på planter,
som skal sælges indenfor kort tid, kan planterne overbruses efter 1-2 dage med en mindre mængde rent vand.
Dosering
I planteskolekulturer som nåletræer, cotoneaster, potentilla, stephanandra og snebær anvendes 1,5 kg Mogeton i mindst 100
l vand pr. 1000 m2.
I andre kulturer end de nævnte, anbefales planternes tolerance overfor midlet afprøvet på et begrænset antal planter før det
anvendes i fuld skala. Brug altid en vandmængde, der giver god befugtning af overfladen.
Tilberedning
Fyld tanken halvt op med rent vand og tilsæt den afmålte mængde Mogeton®, fyld op med den resterende mængde vand, sørg
for god omrøring. Anvend min. 1000 L vand pr/ha. Påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr må kun ske på særlig vaskeplads
eller på det areal der skal behandles, undgå at benytte det samme sted hver gang. Evt. restsprøjtevæsken skal fortyndes mindst
50 gange og sprøjtes ud på det behandlede areal.

UKRUDTSMIDDEL

Værnemidler
Brug altid beskyttelses handsker af nitrilgummi (tykkelse min. 0.38 mm) samt støvler og evt overtræksbukser af egnet
materiale. Herudover anvendes beskyttelsesbriller samt åndedrætsværn, halvmaske med filtre A2/P2.

Bekæmper mos samt levermos

Opbevaring
Mogeton opbevares tørt og køligt.

Forebygger nyvækst

Bortskaffelse:
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Emballagen må
ikke genbruges.
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.Tomme beholdere kan bortskaffes med
dagrenovationen.
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Deklaration
Ukrudtsmiddel nr. 744-1.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
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Analyse:.........................................Quinoclamin 250 g/kg (25% w/w).
Midlet er et vanddispergerbart pulver.
Nettoindhold: 1,5 kg
Fabr. nr påtrykt emballagen.
Produktet er ved korrekt opbevaring I uåbnet emballage holdbart mindst 2 år efter produktionsdato.
Produktionsdato påtrykt emballagen.
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ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og
miljøet i fare (EUH401).
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Mistænkt for at skade det ufødte barn (H361d).
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
(H373).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Indånd ikke pulver/spray (P260).
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse (P280).
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 mos, levermos og alger i
planteskolekulturer på friland og i væksthuse.
Må kun udbringes med vandkande, håndholdt sprøjte eller afskærmet sprøjteudstyr.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 30 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 overfladevand (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTE HJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Generelt:
Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, åndedræt og øjne søges straks
læge. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
Indånding:
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til
en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).
Huden:
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg
lægehjælp (P333+P313).

Ukrudtsmiddel.
Må kun anvendes til bekæmpelse
af mos, levermos og alger i planteskolekulturer
på friland og i væksthuse.
Gældende fra 26. november 2015:
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun
købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Øjnene:
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

®=Reg. varemærke fra Agro-Kanesho Co., Ltd., Japan
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Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Kontakt omgående låge og vis denine beholder eller
etiket.

