
Gro-Stop® Innovator
Klorprofam spirehemmer

Bruksområde: Spirehemmende middel til poteter til industriell framstilling.

Sammensetning:  Klorprofam .................. 300 g/l

 Fyllstoffer..................... 650 g/l

FARE
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Mistenkes for å kunne forårsake 
kreft.
Kan gi fosterskader.
Kan forårsake organskader ved 
langvarig eller gjentatt eksponering. 
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i 
vann.
Skal ikke håndteres før alle advarsler 
er lest og oppfattet. 

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Kontakt GIFTIN-
FORMASJONEN/en lege.
Unngå innånding av damp/aerosoler/støv.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Behandlingsfrist: 28 dager Avgiftsklasse 3

Tilvirker:  Certis Europe B.V., Maarssen, The Netherlands
Importør:  Profilering AS
 Postboks 121, 1541 Vestby

® Registrert varemerke:
Certis Europe B.V., Maarssen, The Netherlands
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Bruksanvisningen må følges slik at man unngår risiko for 
mennesker og miljø.Det er forbudt å bruke preparatet i 
strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist 
eller å overskride den tillatte maksimale dosering/kon-
sentrasjon.

Bruksrettledning
GRO-STOP® INNOVATOR inneholder klorprofam, som virker 
spirehemmende på poteter. Behandlingen skal foretas før po-
tetene begynner å spire, men etter sårhelingen. Behandlingen 
utføres ved hjelp av varm eller kald tåketeknologi. Det er viktig at 
potetene oppbevares jevnt fordelt (ikke stablet i pyramideform).

Ved bruk like etter innhøstingen og/eller ved utilstrekkelig sår-
heling, kan spirehemmere basert på klorprofam (CIPC) skade 
skallet på mindre robuste poteter (f.eks.sorter med tynt skall). 
Utover det vil langsom sårheling øke risikoen for infeksjon med 
lagringssykdommer (f.eks. skurv). Resultatet av spirehemmere 
med CIPC avhenger derfor av sorten, avlingskvaliteten, oppbe-
varingsstedet, oppbevaringstemperaturen, knollpatogener og 
andre faktorer. For å redusere risikoen for skallskader, lagrings-
sykdommer og andre skadelige bivirkninger bør det tas hensyn 
til følgende:

a. Poteter som skal behandles må være tørre og rene.
b. Potetskall må behandles tilstrekkelig.
c. Infiserte og ødelagte knoller må fjernes først.
d.  Dråpedannelse på potetene må unngås under behandlin-

gen.

Såvarer, frø eller andre plantedeler til såing må aldri komme i 
kontakt med klorprofam (hverken gjennom forurenset oppbeva-
ring eller kontakt med kasser eller utstyr), da dette kan være 
skadelig for spirene.

Fremgangsmåte
Steng alle luftinntak og sett ventilasjonen på intern sirkulasjon. 
La tåkeapparatet tåke inn i luftstrømmen, som derved føres 
rundt i rommet. La apparatet arbeide inntil den forut fastsatte 
mengde er blåst inn. La deretter den interne sirkulasjon arbei-
de, inntil tåken er forsvunnet (ca. 24 timer). Hold lageret lukket i 
ytterligere 8-12 timer. Etter 6 timer anbefales 3 min. intern sirku-
lasjon for å unngå akkumulering av CO2. Efter 8-12 timer startes 
den interne sirkulasjonen.Heretter kan ventilasjon skje etter de 
normale behov.
Produktet kan brukes både med varmt og kaldt tåkeutstyr.

Dosering
Maksimal dosering: 100 ml pr. 1000 kg poteter, splittet opp i 
flere doseringer. Den første doseringen foretas når sårene er 
fullstendig leget.

Månedlig dosering:
Når sårene er fullstendig leget (etter 2-3 uker),kan det brukes 
maksimal 25 ml pr. 1000 kg poteter. Fire uker etter den første 
doseringen må det følges opp med 12,5 ml pr. 1000 kg pote-

ter. Behandlingene må utførest med 4 ukers mellomrom. Mak-
simalt antall behandlinger etter den første er 6. (Pr. 1000 kg 
poteter: 1 x 25 ml Gro-Stop Innovator og 6 x 12,5 ml Gro-Stop 
Innovator).

Ukentlig dosering:
Når sårene er helt leget (etter 2-3 uker), kan det brukes maksi-
malt 6 ml pr. 1000 kg poteter ukentlig i fire uker. Deretter brukes 
3 ml pr. 1000 kg poteter i uken i resten av lagringsperioden.

Forsiktighetsregler
Bruk vernehansker av nitril eller neopren, ansiktsskjerm og over-
trekksdress ved håndtering og bruk av preparatet.
Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av 
sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 bru-
kes.Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftin-
formasjonen tlf. 22 59 13 00.

Håndteringsfrist
Anbefalt verneudstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet 
område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 
48 timer etter sprøyting.

Rengjøring
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet 
tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes 
omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrett-
ledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted 
som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte 
av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret 
rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanleg. Plastembal-
lasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort 
emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring
I kjøligt, velventilert og frostfritt rom.

VIKTIG
Det må ikke oppbevares såvarer av noen art i bygninger der po-
teter blir behandlet. Det er også en risiko for skade på frø som 
håndteres eller oppbevares i bygninger eller kasser som tidlige-
re er blitt behandlet. Dette gjelder for settepoteter, maltbygg, fr-
økorn, gressfrø og ALLE andre slags såvarer og plantematerialer 
til såing, som f.eks. bringebærstengler.

Batch: Se på emballasjen. 
Brukes innen: 2 år fra fremstillingsdatoen.
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