FUNGICID

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

NA0919–00246NA

Faroangivelser
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H351 Misstänks kunna
orsaka cancer. H410 Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P280 Använd skyddshandskar/Skyddskläder/ögonskydd/
ansiktskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. P391 Samla upp
spill. P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare. EUH401 För att undvika risker för människors
hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. SP1 Förorena inte
vatten med produkten eller dess behållare.
Övrigt
För att ytterligare begränsa riskerna för dem som hanterar
medlet får överföring till betningsmaskin endast ske med ett
slutet system.
I nödsituation, ring 112 - begär giftinformation.

Allmän information Diabolo används för behandling av
sättpotatis mot: silverskorv (Helminthosporium solani),
phomaröta (Phoma exigua), torröta (Fusarium solani resp.
Fusarium sulphureum) 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 sättpotatis. 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 skall 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. 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/ton potatis.
Märkning av betat usäde OBS att förpackning med betat
utsäde ska märkas enligt regler från Kemikalieinspektionen.
Personlig skyddsutrustning Vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid kalibrering och rengöring
av betningsmaskin ska skyddshandskar, skyddskläder och
skyddsglasögon/ansiktsskydd användas. Vid hantering av
betat utsäde ska skyddshandskar användas.
Avfallshantering Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall och ska destrueras i enlighet med
gällande lagstiftning. Rengjort tomemballage (efter minst
3 sköljningar med vatten) och ytteremballage som ej har
varit i direkt kontakt med medlet kan lämnas på närmaste
återvinningscentral för energiåtervinning. Tom förpackning får inte återanvändas. Rengjord förpackning kan
lämnas till SvepRetur (www.svepretur.se).
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.
ATT BEAKTA Tillverkaren garanterar produktens kvalitet
om varan erhållits i sluten originalförpackning. Rekommendationerna för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på tillverkarens senaste kunskapsnivå. Många faktorer som väder, jordart, resistens,
användningssätt, blandning med andra produkter, nya
sorter och andra faktorer som kan påverka produktens effekt. Minskad dosering ger alltid osäkrare effekter. Nordisk
Alkali AB lämnar ingen garanti, vid annat bruk av produkten
än det som anges på etiketten.
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Innehåll:
Produkten innehåller
imazalil 100 g/I och är
en lösning i koncentrat
(SL).
Reg nr: 4699
Behörighetsklass: 2L
Endast för yrkes
mässigt bruk
Läs medföljande
anvisningar före
användning.
Satsnummer och
tillverkningsdag:
Se förpackningen
Förvaras frostfritt

Nettoinnehåll:

5l
Tillverkare och
registreringsinnehavare:
Certis Europe BV,
Stadsplateau 16
3521 AZ UTRECHT
The Netherlands
® Diabolo är registrerat
varumärke tillhörande
Certis Europe BV,
Nederländerna

