POTATO Top
Svampemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Emballage:

DEKLARATION
Svampemiddel reg. nr.: 623-5
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesforordningen 1107/2009
Aktivstof: Cyazofamid 160 g/l (14,8% w/w)
Type: Midlet er et suspensionskoncentrat
Produktet er holdbart i 2 år fra produktionsdatoen, der er anført på dunken.
Produktionsdato: Se print på dunken
Batch nr: Se print på dunken
Godkendelsesindehaver: Vestjydsk Agro - Ved Fjorden 6B 2. th - DK 7600 Struer.

10 liter

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318)
Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H412)
Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for
plantebeskyttelsesmidlet.
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre
straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og
ikke senere end 7 dage før høst.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer
end de i brugsanvisningen nævnte.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb og 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).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp:
Hvis der er bug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten
Indånding: Ro, frisk luft og lægehjælp.
Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Øjenkontakt: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ring omgående til GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310)
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning

Brugsanvisning Potato Top
Generelt

Potato Top er et svampemiddel med effekt overfor kartoffelskimmel.
Det bruges forebyggende med 7-10 dages interval.
Produktet er regnfast, når det er tørret ind på planten
Behandlingsprogram
Når der varsles for udbrud af kartoffelskimmel
sprøjtes 1. gang, det er som regel ved rækkelukning.
Ved situationer med højt smittetryk behandles
med 7 dages interval. Når sygdommen er mindre
faretruende behandles med 10 dages interval.
Dosering
Der anvendes 0,5 l/ha af Potato Top pr behandling.
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Tilberedning af sprøjtevæske
Sprøjtetanken fyldes med ca halvdelen med det
vand, som skal bruges. Potato Top tilsættes under
omrøring, mens tanken fyldes op med vand.
Sprøjteteknik
Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved
påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes
vandmængder fra 200 til 400 liter pr ha. Det er vigtigt
at hele planten dækkes.
Tankblanding
Potato Top kan blandes med de mest gængse
produkter, som bruges på behandlingstidspunktet.
Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.
Alle blandingsprodukter skal tilsættes efter Potato
Top.
Rengøring af sprøjteudstyr
Sprøjten tømmes for sprøjtevæske i marken.
Sprøjten skylles grundigt med rent vand.
Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet
areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt
et egnet rensemiddel. Lad omrøringen køre ca. 15
minutter og sprøjte derefter skyllevandet ud på et
allerede behandlet areal. Skyl efter med rent vand,
som også sprøjtes ud på det behandlede areal.

Resistensrisiko
Cyazofamid tilhørere gruppen Quinone inside
inhibitors (FARC gruppe C4). Der er høj risiko for
udvikling af resistens, derfor skal følgende regler
bruges.
1) Anvend Potato Top forebyggende
2) Sprøjt maksimalt 3 gange i træk med Potato Top
3) Potato Top må maksimalt anvendes 6 gange pr
vækstsæson.
4) Indsæt midler med anden virkemåde.
5) Følg anvisningerne på etiketten.
Lagring
Potato Top skal opbevares frostfrit i uåbnet og
ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte
sollys og andre varmekilder.
Bortskaffelse af tom emballage
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. Den tomme beholder bør skylles
inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i
sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.
Bemærk
Vestjydsk Agro påtager sig ikke noget ansvar for
følgerne af forkert anvendelse af produktet i strid
med de angivne instruktioner.

