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Användningsvillkor Rizolex 50 SC

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall
(dagar)

Karenstid  
(dagar)

Max dos vid varje 
behandling Övrigt

Potatis Mot svampangrepp Betning - 1 - - 0,3 l/ton Betning får ske i betningsanlägg-
ning eller i samband med sättning

Rizolex® 50 SC
Rizolex 50 SC är ett kontaktverkande medel mot 
vissa jord- och utsädesburna svampsjukdomar 

God effekt på groddbränna, lackskorv och filtsjuka
Både förebyggande och kurativ effekt

Allmän information
Användningsområde
Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde.
Registreringsnummer 3823
Verksam beståndsdel Tolklofosmetyl 500 g/l
Behörighetsklass 2 L
Klassificering/märkning Varning/ GHS07; H317/ GHS09; H410. Se sida 95
Förpackning 1 l
Lagring Torrt, svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning
UPMA –
Registreringsinnehavare Sumitomo Chemicals

Verkningssätt 
Rizolex 50 SC är vattenbaserat och speciellt formulerat för 
betning i samband med sättning.
Rizolex 50 SC har en mycket god effekt på alla typer av 
Rhizoctonia solani som orsakar groddbränna, filtsjuka och 
lackskorv på potatis. För optimal effekt krävs en god för-
delning på alla knölarna.

Användning
Betning av potatisutsäde (sättpotatis)
Rizolex 50 SC har speciellt god effekt på lackskorv, grodd-
bränna och filtsjuka. Rizolex 50 SC verkar såväl förebyg-
gande som kurativt.
Potatisen behandlas i samband med sättningen. Detta sker 
med sprayning på ett rullband eller på sättaren med spe-
ciellt anpassad sprutningsanordning med 2 stycken sprut-
munstycken för varje rad.
Det är viktigt att knölarna täcks ordentligt av sprutvätska. 
Blanda med 2–3 l vatten /ton potatisutsäde.
OBS! Knölarna skall vara fria från jord vid behandlingen. 
Behandla inte förgrodd potatis.
Förpackningar med betat utsäde ska märkas enligt gällande 
lagstiftning.
Dos 0,2–0,3 l/ton potatisutsäde.
Det bör förflyta 100 dagar mellan behandling och upptagning.

Vattenmängd
Rizolex 50 SC är lätt blandbart med vatten men kräver en viss 
omrörning. En mindre mängd returspolvätska är fullt tillräck-
ligt om den spolas in på botten av tanken. Vattenmängden 
bör helst inte överstiga 2–3 l vatten/ton potatisutsäde.
Rizolex 50 SC kan med fördel användas outspädd med lämp-
lig utrustning. Skall vatten tillsättas bör vattenmängden vara 
2–3 l/ton potatisutsäde.
Tillredning av sprutvätska
Fyll tanken med 3/4 med vatten. Starta omrörningen. Tillsätt 
därefter Rizolex 50 SC. Fyll sedan på resterande mängd vatten.
Ytterligare villkor för användning
Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar och 
skyddskläder användas.
Vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid 
kalibrering och rengöring av betningsmaskin ska skydds-
handskar användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får använ-
das om de ger minst motsvarande skydd.


