Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår
risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke
Redigo® FS 100 i strid med godkjent bruksområde
eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte
maksimale dosering/ konsentrasjon.

Protiokonazol
Flytende konsentrat til beising

Flytende beisevæske til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

BRUKSRETTLEDNING
Dosering: Bruk 100 ml til 100 kg såkorn.

Må bare benyttes i godkjente beiseanlegg.

Redigo FS 100 må kun blandes med andre beisemidler
som er formulert som et flytende konsentrat.

ADVARSEL
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Giftig, med langtidsvirkning for liv i vann.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
Ved hudirritasjon eller utslett, søk legehjelp.
Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra
arbeidsplassen.
Unngå innånding av aerosoler.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
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Produktformulering
Redigo FS 100 er en vannbasert formulering.
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Redigo FS 100 brukes ufortynnet.
Kornet bør være tørt (<15% vann), og spireevnen og beisebehovet undersøkes før det beises.

Sammensetning:
Protiokonazol ..................................................... 100 g/l
Fyllstoffer .......................................................... 1030 g/l

Reg.nr. 2009.79.14

AVFALLSHÅNDTERING
Ubenyttet beiset såvare må innleveres til mottak for farlig
avfall. Tomemballasjen og preparatrester må innleveres til
mottak for farlig avfall eller returneres importøren.

BRUKSOMRÅDE
Flytende beisevæske til bekjempelse av frøoverførte LAGRING
soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og Redigo FS 100 må lagres frostfritt.
rughvete.
MERK
Må bare benyttes i godkjente beiseanlegg.
Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold
VIRKEOMRÅDE
har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på
Redigo FS 100 har god effekt mot hveteaksprikk forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes
(Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på
byggbrunflekk, havrebrunflekk, snømugg, Fusarium spp. etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller
og stinksot.
manglende virkning.

FS 100
200 liter

håndtering av beiset vare.
Korn som er beiset må ikke nyttes til mat eller fôr.

FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk vernehansker av nitril/ neopren av god kvalitet,
øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og
bruk av preparatet og ved rengjøring av beiseutstyr. Ved
fare for innånding av preparat under håndtering, bruk og
ved rengjøring av beiseutstyr, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 benyttes. Tilsølte klær må vaskes før
de brukes på nytt. Vask hender og ansikt når arbeidet er
ferdig eller avbrytes.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller
Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).
Unngå hudkontakt med beiset vare.
Bruk vernehansker og kombinasjonsfilter A1/P2 ved
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