Diabolo

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko
for menneskers helse og miljøet.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent
bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride
den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Imazalil beisevæske

Soppmiddel mot foma, fusarium, blæreskurv og sølvskurv på
settepoteter.
Sammensetning: Imazalil ........................................ 100 g/l
Fyllstoffer .................................... 967 g/l

FARE

Gir alvorlig øyeskade.
Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller
sprukket hud.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Unngå innånding av aerosoler.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser dersom dette
enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Sørg for at du ikke forurenser vann med produktet eller produktemballasjen.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen
(se avfallshåndtering).

Registreringsinnehaver:
Certis Europe B.V.
Safariweg 55, 3605 MA Maarsen
Nederland
Reg.nr. 2008.74.17

® Registrert varemerke:
Certis Europe B.V., Nederland

Virkemåte: Diabolo er et systemisk middel mot foma (Phoma spp.),
Fusarium (Fusariumspp.), blæreskurv (Polyscytalum pustulans) og
sølvskurv (Helminthosporium solani). Diabolo skal utsprøytes med
et beiseutstyr til behandling av settepoteter.
Bruksrettledning: Behandling av settepotetene skal skje umiddelbart etter opptak/ved innlagring. Ved behandling skal potetene
være lett fuktige, men aldri våte. Ved påføring av Diabolo skal potetene rulle på transportbåndet, så de behandles på alle sider. God
dekning av Diabolo på potetene som behandles sikres ved at det er
lite jord på potetene, og at anlegget som benyttes gir god fordeling
av sprøytevæsken (for eksempel ”Mantis-anlegg”). Gode lagerforhold skal tilstrebes.

GHS05

Dosering: Bruk 150 ml Diabolo ufortynnet pr. tonn settepoteter.
Eventuelt kan det tilsettes 1-2 liter vann hvis det anvendes hydrauliske dyser med en meget liten hullstørrelse, for eksempel ”Mantis-anlegg”. Doseringen skal overholdes. Det må verken over- eller
underdoseres.
Forsiktighetsregler: Bruk vernehansker av gummi/nitril/neopren,
vernebriller og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av
damp/sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3
brukes.
Vask hender og ansikt når arbeitet er ferdig eller avbrytes.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.
Håndteringsfrist: Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går
inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en
periode på 24 timer etter sprøyting.

GHS09
Avgiftsklasse 2

Nordisk representant:
Nordisk Alkali AB, Malmö, Sverige

Bruksområde: Diabolo er tillatt brukt til beising av settepoteter.

Rengjøring: Skyll beiseutstyret med vann etter bruk på et sted som
ikke gir avrenning til vannforekomster.
Avfallshåndtering: Ubenyttede beisede settepoteter skal innleveres til mottak for farlig avfall. Tomemballasjen og preparatrester
leveres til mottak for farlig avfall.
Lagring: Tåler ned til -5º C.

INNHOLD:

5 liter
2017.05
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Merk: Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at produktet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer.
Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte, eller under
andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.
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