Rosmat

Svampemiddel
Må kun anvendes til
bekæmpelse af
svampesygdomme i roser

Svampemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i roser. Dette plantebeskyttelsesmiddel
kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx
private haveejere, og kræver ikke autorisation.

Brugsanvisning:

Hvor:
Rosmat anvendes i roser på friland og i drivhuse mod meldug, stråleplet
og rust.
Hvornår:
Rosmat påsprøjtes ved begyndende angreb og har både helbredende og forebyggende virkning. Genbehandling udføres efter
7-14 dage. Der behandles 2-3 gange på en sæson.
Hvordan:
Anvend havesprøjte. Følg doseringstabellen til opblanding. Væsken
omrøres før brug. Alle dele af planten skal behandles indtil blade
og stængler er let fugtige. Rosmat er normalt skånsom overfor
de fleste planter. Behandl om aftenen i stille vejr.
Blanding og dosering:
Flasken rystes.
Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker under arbejdet.
Roser under 50 cm

6 ml Rosmat i 1 liter vand til 10 m2

Roser over 50 cm

4 ml Rosmat i 1 liter vand til 7 m2

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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Svampemiddel, nr. 579-7.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen
1107/2009.
Midlet er et suspoemulsionskoncentrat.
Analyse: Tebuconazol 2,5% w/w (25 g/l)
Indhold: 100 ml.
Produktet er ved korrekt opbevaring
holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Produktionsdato og batchnummer
er påtrykt emballagen.
Registeringshaver:
SBM Développement S.A.S, Les 4M,
111 Chemin du Petit Bois, 69130 Ecully,
Frankrike
Importør:
SBM Life Science AB, Box 13, 245 21
Staffanstorp, Sverige, 57560020
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Førstehjælp:
Ved hudkontakt vaskes med vand og sæbe.
Kommer stoffet i øjnene skylles grundig
med vand. Ved fortsat irritation søg læge.
Se Sikkerhedsdatabladet for yderligere
information.

DK84059455B

Rosmat

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges
for ikke at bringe menneskers
sundhed og miljøet i fare
(EUH401).
Meget giftig med langvarige
virkninger for vandlevende
organismer (H410).
Overtrædelse af nedenstående særligt
fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af
svampesygdomme i roser.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere
og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
Undgå forurening af vandmiljøet med
produktet eller med beholdere, der har
indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr
nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn
fra gårdspladser og veje (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer.
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100 ml koncentrat

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikkeprofessionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.
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Svampemiddel
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• Beskytter
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• Til roser
• Ude og inde
• Beskytter og
helbreder
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikkeprofessionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

Rosmat
Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse
af svampesygdomme i roser

100 ml koncentrat

Svampemiddel nr. 579-7
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Midlet er et suspoemulsionskoncentrat.
Analyse: Tebuconazol 2,5% w/w (25 g/l)
Indhold: 100 ml

Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst
2 år efter produktionsdatoen.
Produktionsdato og batchnummer er påtrykt emballagen.

DK84066230B

ADVARSEL
Brugsanvisningen
skal følges for ikke at
bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i roser. Må
ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer
end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet
med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening
via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen
med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp:
Ved hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Kommer
stoffet i øjnene skylles grundig med vand. Ved fortsat irritation
søg læge. Se Sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Brugsanvisning

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.

og rust.

Hvor:
Rosmat
anvendes i roser
på friland og i drivhuse
mod meldug, stråleplet

Hvornår:
Rosmat påsprøjtes ved begyndende angreb og
har både helbredende og forebyggende virkning.
Genbehandling udføres efter 7-14 dage. Der
behandles 2-3 gange på en sæson.
Hvordan:
Anvend havesprøjte. Følg doseringstabellen til
opblanding. Væsken omrøres før brug.
Alle dele af planten skal behandles indtil blade
og stængler er let fugtige. Rosmat er
normalt skånsom overfor de fleste planter.
Behandl om aftenen i stille vejr.

Blanding og dosering:
Flasken rystes grundigt før brug.
Roser under
50 cm

6 ml Rosmat
i 1 liter vand til 10 m2.

Roser over
50 cm

4 ml Rosmat
i 1 liter vand til 7 m2.

