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TACHIGAREN WP
SVAMPEMIDDEL
MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF SVAMPESYGDOMME VED BEJDSNING I FORBINDELSE MED PILLERING AF SUKKERROEFRØ I LUKKEDE INDUSTRIELLE ANLÆG.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsemidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerheds datablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre
straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme ved bejdsning i
for- bindelse med pillering af sukkerroefrø i lukkede industrielle anlæg.
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 (SP1).)
Må ikke tømmes i kloakafløb Holdes væk fra varme.
Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en
beholder/ emballage og plomberes.

FARE

De bejdsede frø er bejdset med Tachigaren® WP som indeholder hymexazol.
De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.
Ved håndtering af de bejdsede frø bær beskyttelseshandsker.
Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler
og foderstoffer.

Farlige bestanddele:
hymexazol
CAS Nr.: 10004-44-1
Faresætninger
H228
H317
H318
H361d
H411

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette
eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en
sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil
indholdet er brugt.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Brandfarligt fast stof.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Mistænkes for at skade det ufødte barn
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Brugsanvisning

Sikkerhedssætninger
P101
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P210
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre
antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261
Undgå indånding af pulver.
P273
Undgå udledning til miljøet.
P280
Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P302+P352
VED KONTAKT MED HUDEN: vask med rigeligt vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P308+P313
P310
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/en læge.
Ved hudirritation eller udslet: søg lægehjælp.
P333+P313
P362+P364
Tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P370+P378
Ved brand: anvend kuldioxid, brandslukker, vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum til
brandslukning.
Udslip opsamles
P391
Opbevares under lås utilgængeligt for børn
P102+P405
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/ regionale/ nationale/
P501
internationale regler.

Supplerende fareoplysninger
EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

OPBEVARES TØRT OG KØLIGT.

25kge
PULVER

Leverandør/
Distributør: Mitsui
Chemicals Europe
GmbH Oststraße 34,
40211 Düsseldorf,
Germany
Tel.: +49 211 17332 0

Producent:
Mitsui Chemicals
Agro, Inc. 1-19-1
Nihonbashi Chuoku
103103-0027 To
Japan

TACHIGAREN® WP er et bejdsemiddel mod rodbrandsvampene Aphanomyces spp. og Pythium spp.
TACHIGAREN® WP må kun anvendes i forbindelse med pillering af sukkerroefrø, herunder også fodersukkerroer.
Dosering: 14 - 18 g a.i. unit roefrø (100.000 frø);
20 – 25.7 g produkt/unit roefrø (100.000 frø).
Resistens
Virkemåde gruppe: TACHIGAREN® WP indeholder Hymexazol der tilhører
følgende virkemåde gruppe: Isoxazol, FRAC, kode 32. Selv om der for nærværende ikke er konstateret resistens (eller krydsresistens) over for TACHIGAREN® WP, skal almindelige resistensforebyggende forholdsregler følges.

Førstehjælp
Indånding: Ved ildebefindende, søg frisk luft. Søg læge, hvis hoste eller andre
symptomer. Hvis ingen vejrtrækning, giv kunstigt åndedræt. Hvis vejrtrækningen er besværet, giv ilt. Tilkald en læge.
Indtagelse: Skyl munden med vand. Søg straks lægehjælp. Fremkald opkastning som anvist af medicinsk personale. Giv aldrig noget gennem munden til
en bevidstløs eller om personen har krampetrækninger.
Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj og sko. Skyl huden med store mængder
vand, vask med vand og sæbe. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler om affalds -håndtering (P501):
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farlight affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.
EAK-kode: 020108

Forholdsregler
Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige
ar- bejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år.
Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: “Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler”.
•
ved håndtering af bejdsemiddel eller bejdsede frø under bejdsningen:
Handsker, støvler, overtræksbukser eller forklæde, beskyttelsesbriller
og halvmaske med A2P2 filter. Se også Arbejdstilsynets vejledning:
“SIKKERHED OG BEKÆMPELSESMIDLER”.
•
ved transport: UN1325, Brandbart materiale, fast, n.o.s. (Hymexazol
blanding), 4.1, III.

Brand
Evakuer området straks, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på
brandstedet, og om der eventuelt er andre farlige stoffer som f.eks. gødning.
Afkøl beholdere/tanke med vandtåge.
Anvend så lidt vand som muligt og undgå, at det kommer i kloak, brønde
eller vandløb.
Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn.
Undgå indånding af røg/damp. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.
Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt tillader det, bør
ilden selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område.

Spild
Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer produktet i
vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks kommunens tekniske forvaltning, brandvæsen eller politiet.
Spildt produkt fejes sammen og opsamles sammen med eventuelt forurenet
jord i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale
modtageordning for farligt affald.
Ved håndtering af produkt og spild anvendes handsker, støvler, overtræksbukser eller forklæde, beskyttelsesbriller samt halvmaske med A2P2 filter.
EAK-Kode: 020108
Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse, anvendelse udover det i brugsanvisningen eller anden anvisning
angivne eller anvendelse under unormale kulturbetingelser.
Sælger fraskriver sig under alle forhold ansvaret for driftstab, avancetab og
andet indirekte tab.
I øvrigt henvises til bestemmelserne i salgs- og leveringsbetingelserne.

Øjne: Skyl straks med store mængder vand. Del øjenlåg med fingrene for at
sikre fuldstændig skylning. Kontroller for og fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gøres let. Søg straks lægebehandling.
Nødtelefon: 0046 8 454 2222
Symptomatisk behandling. Kontakt Giftlinjen 0045 82 12 12 12 Se også
brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.
Svampemiddel nr. 864-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse: Midlet er et vanddispergerbart pulver til bejdsning.
Hymexazol. .............................. 70% w/w (700
g/kg)
Inerte Bestanddele. 30% w/w

Fabr Analyse
ikationsnr.:
Fabrikationsdato:

Se emballagen

Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikations dato.
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