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V10

GENERELT V10 - ELICITOR
Må kun anvendes til bekæmpelse af
Pepino Mosaik Virus (PepMV) i tomat
i lukkede væksthuse.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun
købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig
autorisation.

0,8 L

For batchnummer og produktionsdato:
se emballagen

GENERELT V10 - ELICITOR
Må kun anvendes til bekæmpelse af Pepino Mosaik Virus (PepMV) i tomat i lukkede
væksthuse.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
FORSIGTIG
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare
(EUH401).

FARESÆTNINGER:
EUH401	Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i
fare
P280
Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj.
SP1	Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har
indeholdt produktet.
P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

BRUGSANVISNING
Midlet er udelukkende tilladt som virusbekæmpelsesmiddel til erhvervsmæssig anvendelse
inden for nedenstående anvendelsesområde og under nedenstående anvendelsesbetingelser.
ANVENDELSESOMRÅDE

Tomat

PÅFØRINGSMETODE

Indgnidning

EFFEKT AFPRØVET PÅ

GENNEMSNITLIG DOSERING* PR.
PÅFØRING

MAKS. ANTAL
PÅFØRINGER
PR. DYRKNINGSCYKLUS

Pepino Mosaik
Virus

0,8 l/ha kombineret med 15 g
slibemiddel**
pr. 1 l indgnidningsvæske

1

Pepino Mosaik
Virus

70 l/ha kombineret med 800
g slibemiddel**
pr. 100 l sprøjtevæske

1

Indeholder mild Pepino Mosaik Virus VX1 og mild Pepino Mosaik Virus VC1; kan udløse en
allergisk reaktion.
Bær beskyttelseshandsker og 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 bekæmpelse af Pepino Mosaik Virus i tomat i lukkede væksthuse.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
- Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
- Må ikke anvendes i tomatsmåplanteproduktion.
- Behandlede planter må ikke transporteres til andre producenter.
- Behandlede planter må ikke videresælges til andre producenter eller til private.
- Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak
Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt
belægning.
-U
 ndgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt
produktet (SP1).
- Må ikke udtømmes i kloakafløb.
- Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
- Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJAELPSFORANTALTNINGER
GENERELLE BEMÆRKNINGER
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn. Flyt den tilskadekomne ud af farezonen. Hold
den tilskadekomne varm, i ro og tildækket. Fjern omgående alt forurenet tøj. Ved tvivl eller
vedvarende symptomer, søg lægehjælp. Er den tilskadekomne bevidstløs, læg personen i
aflåst sideleje. Giv ikke noget gennem munden.

Tomat

Sprøjtning

nabokulturer af natskyggefamilien (Solanacea).
- Produktet kan forårsage milde virussymptomer på behandlede planter.
ELICITOR NR. 921-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
V10 er et mikrobiologisk middel baseret på to milde varianter af Pepino Mosaik Virus
(0,005-0,025 g/l VX1 og 0,005-0,025 g/l VC1). Produktet virker ved hjælp af krydsbeskyttelse
og beskytter tomatplanter mod symptomer på virulente varianter af PepMV.
Midlet er et suspensionskoncentrat.

INDTAGELSE
Søg frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig, eller hvis åndedrættet ophører, søg
omgående lægehjælp, og giv kunstigt åndedræt. Ved irritation af luftvejene, søg lægehjælp.

*	Doseringen kan mindskes, men det maksimale antal anvendelser og de øvrige
anvendelsesbetingelser må ikke fraviges. Effekten er påvist ved den angivne dosering pr.
anvendelse og ikke ved lavere doseringer.
**	F.eks. syntetisk sand

KONTAKT MED HUDEN Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352).

Omrystes grundigt før brug.

KONTAKT MED ØJNENE
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl i mindst 15
minutter med rent, rindende vand, idet øjenlågene holdes åbne. Ved tvivl eller vedvarende
symptomer, søg lægehjælp.

Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.

INDTAGNING
Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning.
Ved ubehag, ring til Giftlinjen eller en læge.

Øvrige anvendelsesbetingelser
- Tomatfrøproduktion skal holdes fri for mild Pepino Mosaik Virus VX1 og VC1.
- Til indgnidning skal 0,8 l V10 tilsættes 8 l vand pr. ha.
- De milde virusstammer i V10 kan spredes til og inficere efterfølgende afgrøder og

Indgnidning skal finde sted efter plantning, og hver plante skal indgnides enkeltvist.
Planterne skal være fri for Pepino Mosaik Virus på behandlingstidspunktet.

Anvendelse: Se etiketten. Udløbsdato: 6 måneder efter produktionsdato ved
opbevaring < -15 °C.
Holdbarhed efter optøning: 3 dage på køl (4-10 °C)
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.
P501 	Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering. Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.
V10 fremstilles af:
Valto BV
Leehove 81
2678 MB De Lier
Holland
+31 174 514 519
www.valto-pepmv.com
Importør i Danmark:
Horticoop Scandinavia A/S
Omega 15
8382 Hinnerup
Denmark

NETTOINDHOLD: 0,8

L

