Nettoinnehåll:

VARNING

5kg ℮

Godkänt
användningsområde: Mot
svampangrepp i odlingar
av potatis. All annan
användning är otillåten om
den inte särskilt tillåtits.
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Reg. nr. 5306. Behörighetsklass 2L.
Endast för yrkesmässigt bruk.

Faro- och Skyddsangivelser
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361fd Misstänks kunna skada det ofödda
barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom lång
eller upprepas exponering.
H410 Mycket giftig för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.
P201 Inhämta särskilda instruktioner före
användning.
P260 Inandas inte damm/ rök/ gaser/
dimma/ ångor/ sprej.
P280 Använd skyddshandskar/
skyddskläder/ ögonskydd/
ansiktsskydd.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en
godkänd avfallsmottagare.
SP1
Förorena inte vatten med produkten
eller dess behållare.

EUH401 För att undvika risker för
människors hälsa och för miljön, följ
bruksanvisningen
Första hjälpen
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt
med vatten i ﬂera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja. (P305 + P351 + P338)
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål
och vatten. (P302 + P352)
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
(P337 + P313)
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
(P333 +P313)
Om illamående eller irritation uppstår, sök
läkarvård (visa denna förpackning eller
etikett om möjligt). Se vidare information på
säkerhetsdatabladet.
I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär
Giftinformationscentralen

Innehåll: Produkten är ett
vattendispergerbart granulat (WG)
innehållande 375 g/kg ﬂuazinam
(37,5 vikt%) och 250 g/kg cymoxanil
(25,0 vikt%)
Läs medföljande anvisningar före
användningen.
Lagras frostfritt!
Satsnummer och
tillverkningsdatum: Se
förpackningen.

Registreringsinnehavare:
ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park
De Kleetlaan 12B - Bus 9
B-1831 Diegem
BELGIEN
Tel: +32 2 627 86 11
Kunshi® är registrerat varumärke för ISK Biosciences
Europe NV.

Krusegatan 19, SE-212 52 Malmö, Sverige
Tel: +46 (0) 40 6808530, www.nordiskalkali.se
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YTTERLIGARE VILLKOR
• Vid hantering av produkten eller sprutvätska ska skyddshandskar, skyddskläder, andningsskydd och ögonskydd
användas.
• Vid spridning skal skyddshandskar och skyddskläder användas.
• Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar och skyddskläder användas.
• De fordon som används vid spridningen av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska
ha partikelﬁlter och kolﬁlter. Det är viktigt att ﬁlter byts och underhålls enligt ﬁltertillverkarens rekommendationer.
• Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av
anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.
BRUKSANVISNING
VERKNINGSSÄTT
Kunshi innehåller de två aktiva substanserna ﬂuazinam och cymoxanil. Fluazinam är ett kontaktverkande medel och
skall användas förebyggande mot potatisbladmögel. Fluazinam är spordödande och hindrar bladmögelsporerna
från att gro på bladen och hämmar sporuleringen.
Cymoxanil är ett lokalsystemiskt svampmedel som verkar translaminärt, dvs produkten transporteras genom bladet
och beskyddar därmed även bladets undersida. Cymoxanil har en förebyggande verkan på 7-10 dagar, samt en kort
kurativ verkan på 1-2 dagar beroende på bladmögeltrycket. Kombinationen av de två aktiva substanserna ger en
bättre effekt mot bladmögel.
RESISTENS
Kombinationen av två aktiva substanser med olika verkningssätt betyder att det är osannolikt att det uppstår resistens
i populationen av bladmögelsvamp. Genom att använda Kunshi som en del av behandlingsprogrammet verkar
produkten som en del av en resistensstrategi.
Behandla max 6 gånger per gröda och år. Högst 2 behandlingar i följd med Kunshi. Alternera med preparat med
annat verkningssätt.
RESTRIKTIONER
Får inte användas senare än 7 dagar före skörd.
OPTIMALA FÖRHÅLLANDEN
Grödan skall vara i god tillväxt och inte var hämmad av torka eller tidigare sprutningar. Kunshi är regnfast så snart
sprutvätskan torkat på bladen. Det betyder att regn 1-2 timmar efter sprutning inte påverkar effekten.
GRÖDSPECIFIK REKOMMENDATION
Gröda

Skadegörare

Dosering
(kg/ha)

Kommentar

Potatis,
BBCH
40-97

Potatisbladmögel
Phytophthora infestans

0,4-0,5

Max 6 behandlingar med 7-10 dagars intervall. Intervallet
beror på bladmögeltrycket och kan under extrema
förhållanden sänkas till 5 dagar.
Första sprutningen skall göras när vädret gynnar bladmögel
och varning har utfärdats.
Kunshi kan användas hela säsongen, men föredras före och
efter perioder med stark tillväxt, fram till nedvissning eller
några dagar före blastdödning.
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Vattenmängd: 200-500 l/ha.
SPRUTTEKNIK
En god täckning av grödan är en förutsättning för god effekt.
1. Fyll spruttanken halvfull med vatten. OBS! Starta alltid med väl rengjord spruta.
2. Starta omrörningen.
3. Tillsätt Kunshi. Använd preparatpåfyllare eller utrustning för direkt injektion.
4. Fyll på resterande vattenmängd.
5. Omrörningen hålls igång under transport och sprutning. Vid tankblandning tillsätts blandningspartnern sist.
RENGÖRING AV SPRUTAN
Skölj sprutan omsorgsfullt, minst tre gånger, och häll sköljvattnet i spruttanken. Sköljvatten sprutas ut på behandlad
gröda. Var noga med att sköljvattnet inte förorenar vattendrag, dränering eller avlopp. Använd All ClearTM Extra
rengöringsmedel för bättre rengöring.
EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Efter behandling med Kunshi ﬁnns inga restriktioner för efterföljande gröda eller ersättningsgröda.
TANKBLANDNINGAR
För information om tankblandningar, vänligen kontakta Nordisk Alkali.
Kunshi får inte blandas med vätmedel eller oljor.
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)
OBSERVERA
Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämnhet 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.
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