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Vækstreguleringsmiddel.
Må kun anvendes til hæmning af spiredannelse i oplagrede kartofler.
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).
Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (H373).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).
Indånd ikke tåge (P260).
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (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 hæmning af spiredannelse i oplagrede kartofler.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Midlet er et tågekoncentrat (skal opvarmes).
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Fremgangsmåde
Der skal være et ventilationsanlæg til rådighed til at distribuere tågen og til at undgå dannelse af kondens. Luk alle
luftindtag og sæt ventilationen på intern cirkulation. Ventilationen skal danne en ganske svag luftstrøm i toppen af
lagerets kartofler. Lad tågeapparatet tåge ind i luftstrømmen (ikke ventilatoren!), som derved føres rundt i rummet.
Lad apparatet arbejde indtil den forud fastsatte mængde er blæst ind. Lad derefter den interne cirkulation arbejde,
indtil tågen er forsvundet (op til 24 timer). Herefter kan ventilation ske efter de normale behov.
Særlige forholdsregler ved behandling
Efterlad ikke tågegeneratoren uden opsyn under behandlingen. Tågegeneratoren arbejder ved høje temperaturer,
og der skal derfor tages forholdsregler for at undgå kontakt med letantændelige materialer som f. eks. halm, plastik,
træ og papir.
Tågegeneratoren skal have en anordning, så tildeling af produkt stopper, hvis generatoren stopper (f. eks. løber tør
for brændstof). Ellers kan produktet brænde ved kontakt med meget varme overflader.
Under behandling skal lys og øvrige elektriske apparater end ventilationen i lagerrummet afbrydes, indtil tågen er
forsvundet.
Dosering
Som 1. gangs dosering: 24 ml pr. 1000 kg kartofler.
Herefter 1-3 gange med 16 ml pr. 1000 kg kartofler (2-3 måneders interval)
Maximal dosering: 72 ml i alt pr. 1000 kg kartofler.

Førstehjælp
Søg lægehjælp ved ubehag (P314).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Indånding: Søg frisk luft.
Indtagelse: Skyl munden grundigt. Fremkald ikke opkastning.
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand.
Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle
kontaktlinser.

INDHOLD
Vækstreguleringsmiddel, nr. 361-11.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen
1107/2009.
Analyse: Chlorpropham 500 g/l (47,8 % w/w)

Brugsanvisning
SPUD NIC indeholder chlorpropham som virker spirehæmmende på kartofler. Behandlingen skal foretages inden
kartoflerne begynder at spire, men efter sårhelingen. Behandlingen foretages med tågegenerator, eksempelvis
Puls-Fog.
Læggekartofler må ikke behandles og må heller ikke opbevares i lagre eller emballage som har været behandlet
med chlorpropham.

Værnemidler
Brug handsker af nitrilgummi, støvler, beskyttelsesdragt og høreværn.
Gå ikke ind i behandlede oplagsrum før efter 2 døgn, om nødvendigt skal de ovennævnte værnemidler samt
åndedrætsværn med filter A2P2 anvendes. Personale må ikke gå ind på lageret førend friskluftsventilationen har
kørt nogle timer.
Ved håndtering af behandlede kartofler: Indenfor 2 uger efter behandling skal handsker anvendes.
Ved opfejning af jord fra behandlede kartofler bør der anvendes støvmaske.
Opbevaring
Opbevares i køligt, velventileret og frostfrit rum.
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Batchnummer og fremstillingsdato: Se på emballagen.
Anvendes inden: 2 år fra fremstillingsdatoen.

Spild
Inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til
egnet beholder. Dette afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med
dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.
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