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Registreringsinnehavare:
Certis Belchim B.V.
Stadsplateau 16 | 3521 AZ Utrecht 
Nederländerna

® Diabolo är registrerat varumärke tillhörande 
Certis Belchim B.V. Nederländerna

Reg.nr. 4699
Behörighetsklass 2L. Endast  
yrkesmässig användning.

Läs medföljande anvisningar före 
användning. 

Innehåll:
Produkten är ett lösligt koncentrat (SL) 
innehållande imazalil 100 g/I 
(9,3 vikt-%)

Batchnummer och tillverkningsdatum: 
Se förpackningen 
Förvaras frostfritt
Tom förpackning får inte återanvändas.

Nordisk Alkali | Kruseg. 19A | 212 25 Malmö | Sverige | Tel: 040 680 85 30 
info@nordiskalkali.se | www.nordiskalkali.se

FARA

UFI: 2TR8-R0XA-J00Y-AHR8

H318   Orsakar allvarliga ögonskador. 
H351  Misstänks kunna orsaka cancer. 
H410   Mycket giftig för vattenlevande 

organismer med långtidseffekter.
P280   Använd skyddshandskar/skyddskläder/

ögonskydd/ ansiktskydd. 
P391   Samla upp spill. 
P501   Innehållet och behållaren lämnas till 

godkänd avfallsmottagare. 
SP1   Förorena inte vatten med 

produkten eller dess  
behållare.

Första hjälpen
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED 
  ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten 

i flera minuter. Ta ur eventuella  
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt 
att skölja.

EUH401 För att undvika risker för 
  människors hälsa och miljön, följ 

bruksanvisningen.

Vid nödsituation, ring 112 - begär  
giftinformation.

DIABOLO®

GHS09

GHS05

Nettoinnehåll:

L 5
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Användningsområde:
Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning 
av utsäde. All annan användning är otillåten om den inte 
särskilt tillåtits. 

Allmän information Diabolo® används för behandling av sätt-
potatis mot: silverskorv (Helminthosporium solani), phomaröta 
(Phoma exigua), torröta (Fusarium solani resp. Fusarium sulphu-
reum) samt blåsskorv (Polysculatum pustulans).

Användning Bäst effekt fås vid behandling omedelbart efter 
skörd eller i samband med inlagring. Behandling kan också ske 
vid uppsortering av potatis inför våren innan knölarna är väckta. 
OBS! Potatisknölen måste vara i vilstadium, inga vita groddar.

Dosering Endast en behandling med 150 ml/ton sättpota-
tis. OBS! Behandlad potatis får endast användas till utsäde. 
Överbliven behandlad potatis (ex för stora sättpotatisar) får inte 
användas som foder till djur eller för humankonsumtion.

Applicering Vid överföring till betningsmaskin ska ett slutet 
system användas, t ex sugspjut. Diabolo används outspätt 
och sprutas ut med finfördelande munstycken eller “spinning 
disc”-system över det rullband som transporterar potatisen. 
Det är viktigt att potatisen ”rullar” så att hela knölen blir täckt 
av preparatet. Betning ska ske i ett slutet system. Skyddsplåtar 
eller liknande vid sidan av rullbandet resp. sprutmunstyckena 
förhindrar avdrift och ger en jämnare beläggning. Potatisen 
bör vara så ren och fri från jord som möjligt. Diabolo kan också 
spädas med vatten, max 2 l vatten/ton potasis.

Märkning av betat usäde Förpackning till utsäde som betats 
med produkten ska märkas enligt gällande lagstiftning, samt 
ytterligare villkor enligt beslut från Kemikalieinspektionen.

Personlig skyddsutrustning Vid tillblandning och påfyllning av 
brukslösning samt vid kalibrering och rengöring av betnings-
maskin ska skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon/
ansiktsskydd användas. Vid hantering av betat utsäde ska 
skyddshandskar användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får 
användas om de ger minst motsvarande skydd.

Avfallshantering 
Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackning-
arna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och stäl-
las upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet  
hälls i sprutan och sprutas ut på fältet. Väl rengjorda och torra 

plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för 
energiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssys-
tem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i 
direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervin-
ning vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet 
till SvepRetur (www.svepretur.se). Ej rengjord förpackning och 
ev. rester av produkten lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Resistenshantering Produkten innehåller den aktiva substansen 
imazalil som tillhör gruppen imidazoler, FRAC grupp 3. För 
denna typ av produkter finns risk för resistens kan utvecklas. Råd 
kring resistenshantering bör följas noga.

UPMA UPMA finns för behandling mot mjöldagg i yrkesmässig 
odling av gurka i växthus. Innehavaren av produktgodkännandet 
har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna 
effekter vid användning av produkten enligt användningsom-
rådet i ett UPMA-beslut. Det är användaren av produkten som 
själv bär ansvaret vid avändning enligt det utvidgade använd-
ningsområdet. 

För vidare information gå in på Kemikalieinspektionens hemsida 
www.kemi.se för att se doseringar, tidpunkter, antal behandling-
ar och ytterligare villkor.

Observera
Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar 
sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför 
vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som 
kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss 
något ansvar för eventuella skadeverkningar.
Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen re-
sistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller 
till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar 
ej för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller 
liknande omständigheter, vilka ej kunnat förutses vid preparatets 
saluförande. Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämn-
het samt att medlet, under normala förhållanden, är ägnat åt de 
i bruksanvisningen angivna ändamålen. Tillverkaren fråntar sig 
däremot allt ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller utebliven 
effekt som har uppstått i förbindelse med köparens inkorrekta 
lagring, transport, hantering och användning av produkten. Följ 
alltid anvisningarna för säkert växtskydd.

Minskad dosering ger alltid osäkrare effekter. Nordisk Alkali AB 
lämnar ingen garanti, vid annat bruk av produkten än det som 
anges på etiketten.


