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SOPPMIDDEL  -  Metalaksyl-M - granulat

Til bekjempelse av algesopper i jord ved dyrking av gulrot, rotpersille, blomkål, brokkoli, 
prydplanter i grøntanlegg, planteskoler og veksthus samt planter til juletrær og pyntegrønt.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: Metalaksyl-M 24 g/kg, fyllstoffer 976 g/kg

ADVARSEL
Farlig ved innånding. 
Mistenkes for å kunne forårsake kreft. 
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. 
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 
Kan forårsake grunnvannsforurensing.
Unngå innånding av aerosoler. 
VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkom- 
mende har en stilling som letter åndedrettet. 
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag.
Oppbevares innelåst. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Behandlingsfrist REG. NR. 2007.131.14

Gulrot og rotpersille: 6 uker
Blomkål og brokkoli: Under oppal

Avgiftsklasse 1

Tilvirker
Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør
Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S
Danmark
Tel. +45 32 87 11 00

1 KG
Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company
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BRUKSRETTLEDNING

Bruksrettledningen 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/konsentrasjon.

Bruksområde
Til bekjempelse av algesopper i jord ved dyrking av gulrot, rotpersille, blomkål, brokkoli, prydplanter i grøntanlegg, planteskoler 
og veksthus samt planter til juletrær og pyntegrønt. Se også bruksrettledning og tabellarisk oppsett av bruksområdet.

Spesielle bruksbegrensninger
Ridomil Gold® Granulat må ikke brukes mer enn en gang pr. vekstsesong i samme kultur av matnyttige vekster. Før sprøyting i 
gulrot bør det tas jordprøver som viser om det er behov for sprøyting eller ikke.

Virkeområde og virkemåte
Ridomil Gold® Granulat inneholder det systemiske algesoppmiddelet metalaksyl-M som virker både forebyggende og kurativt 
mot algesopper i jord. De kan være årsak til rotbrann, brune røtter, svak vekst, misforma og knudrete matnyttig rot, gropflekk 
og ringråte på skjermblomstra vekster.

Bruksrettledning
BRUKSOMRADE DOSERING BEHANDLINGSTID
Gulrot og rotpersille Strø med granulatspreder 1,0 kg Ridomil Gold® Granulat 

pr. dekar over raden. Ved sterkt smittepress kan dosen 
økes til maksimalt 1,5 kg/daa.

Innen 6 uker etter såing. 
For gulrot og persille under plast eller fiberduk 
tilføres Ridomil Gold® Granulat rett etter såing.

Oppal av blomkål og brokkoli Strø 7 g Ridomil Gold® Granulat pr. m2 oppalingsflate. Før utplanting.
Prydplanter og planteskole-
vekster

Bland Ridomil Gold® Granulat inn i vekstmediet, 75-150 g 
pr. m3 veksttorv eller jord. Minste mengde brukes til, frø-
planter, stiklinger og ømtålige vekster. Prøvebehandling 
må utføres før behandling av større plantepartier.

Ved innpotting.

Produksjonsfelt av pyntegrønt 
og juletre

Strø 1,0 kg Ridomil Gold® Granulat pr. dekar. Ved sterkt 
smittepress kan dosen økes til maksimalt 1,5 kg/daa.

En gang pr. sesong (vår eller høst).

Forsiktighetsregler
Bruk vernehansker av polykloropren, øyevern og heldekkende arbeidstøy ved håndtering av preparatet. Får man stoffet i øy-
nene. Skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Rengjøring
Skyll spredeutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Avfallshåndtering
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke 
rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring
Ridomil Gold® Granulat lagres tørt. Hold pakningen godt tillukket.

Merk
Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet 
virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under 
andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no

Registrerede varemerker
Syngenta Group Company: Ridomil Gold®
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