SVAMPEMIDDEL
Må kun anvendes til bekæmpelse
af rodfiltsvamp i læggekartofler.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes
af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).
Undgå indånding af pulver (P261).
Bær beskyttelseshandsker (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 rodfiltsvamp i læggekartofler
og ikke senere end 80 dage før høst.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer
end de i brugsanvisningen nævnte.
Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere,
der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
FØRSTEHJÆLP
Indånding: Søg frisk luft, ved fortsat utilpashed søges læge.
Behandling symptomatisk.
Indtagelse: Søg læge, behandling symptomatisk. Hvis den forgiftede er ved bevidsthed,
kan opkastning fremkaldes. Ingen særlige symptomer.
Hudkontakt: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352).
Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden
genanvendelse (P362+P364).
Øjenkontakt: Skyl omgående og i mindst 15 minutter med rigeligt vand, husk også under øjenlågene.
Hvis vedvarende irritation søges læge, behandling symptomatisk.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Svampemiddel, nr. 526 -2
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Tolclofos-methyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g/kg (10 % w/w)
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INDHOLD:

Opbevares tørt.
Læs først omstående
brugsanvisning.

5 kg

Midlet er et pudder fra Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d’Affaires de Crécy • 2, rue Claude Chappe
69370 Saint-didier-au-Mont-d’Or • Frankrig
Mindst holdbar i 2 år efter fabrikationsdatoen som
sammen med batchnummer står anført på emballagen.
® = Varemærke registreret af Sumitomo Chemical Co.

Distribution:
Nordisk Alkali
Anemonevænget 2,
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk

Brugsanvisning
Forslag til rengøring:
Generel information
RIZOLEX® 10 D er et svampemiddel med kontaktvirkning
til bekæmpelse af rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani).
RIZOLEX® 10 D er specielt formuleret til pulverbejdsning
af læggekartofler i forbindelse med lægningen.
Biologisk effekt
RIZOLEX® 10 D har meget effektiv virkning på alle grupper af Rhizoctonia solani, som f.eks. rodfiltsvamp og gråbensyge på kartofler. For optimal effekt kræves god
fordeling på knoldene.

1. Efter endt bejdsning vaskes materiellet grundigt med rent
vand tilsat egnet fedtopløsende rensemiddel.
2. Efter vask skylles materiellet grundigt med rent vand.
Vask og skylning foretages på et areal, hvor vandet kan
opsamles eller udledes på lovlig måde.
Resistens
Tolclofos-methyl tilhører gruppen AH-fungicider (FRAC gruppe 14).
Aktivstoffet vurderes at have lav til medium risiko for udvikling af resistens.Ved den anbefalede anvendelse af Rizolex
10 D vurderes risikoen at være lav.

ANVENDELSE
Kartofler
Ved anvendelse af RIZOLEX® 10 D bekæmpes især den udsædsbårne rodfiltsvamp på læggekartofler.
RIZOLEX® 10 D anvendes ved lagvis pudring af læggekartoflerne direkte i læggeren. Sørg for god fordeling af den beregnede mængde RIZOLEX® 10 D. Som alternativ kan monteres
et pulverbejdseanlæg på kartoffellæggeren.
Dosering: 100 g pr. 100 kg læggekartofler (1,0 kg/ton).
Rengøring af bejdseudstyr og maskiner
Efter brug af RIZOLEX® 10 D skal læggeudstyr såvel som
andet materiel, der har været i kontakt med produktet,
rengøres grundigt.

UN 3077

Opbevaring
Opbevares tørt.
Bortskaffelse af tom emballage
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med
kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.
Andet
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets
skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke
forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.
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