
Nettovolym

Godkänt användningsområde: 
Mot rotdödare i odlingar av vårvete och 
vårrågvete genom betning av utsäde. 

All annan användning är otillåten  
om den inte särskilt tillåtits.  

Läs medföljande anvisningar  
före användningen. 
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Nettovolym:

200 l

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad 

exponering.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH208 Innehåller 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on (BIT). Kan orsaka en 

allergisk reaktion.
EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1), blandning. Kan orsaka en allergisk reaktion.
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder.
P362 + 
P364

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används 
igen.

P501 Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare.

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
SPe 6 För att skydda fåglar och vilda däggdjur, avlägsna spill av 

betat utsäde.
P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
P333 + 
P313

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

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

I nödsituation, ring 112 och begär Giftinformationscentralen. 

UFI: XMVV-M0XF-G008-W7S3
YTTERLIGARE VILLKOR
Skyddshandskar ska användas vid tillblandning och påfyllning av brukslösning, vid ka-
librering och 
rengöring av betningsmaskin samt vid packning av behandlat utsäde. Vid hantering 
av betat utsäde ska arbetskläder, som täcker armar, ben och bål, samt skyddshand-
skar användas.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

BRUKSANVISNING
Dosering
2 l Latitude XL per ton utsäde (200 ml/100 kg utsäde).

Produktbeskrivning
Latitude XL innehåller det aktiva ämnet siltiofam. Siltiofam är ett svampbekämpnings-
medel som tillhör gruppen bensamider. Produkten är en beredning för användning i 
vårvete och vårrågvete.   Latitude XL kan reducera effekten av ett angrepp av rotdöda-
re (Gaeumannomyces graminis vartritici), en betydelsefull markburen svampsjukdom 
hos spannmål. Produkten kan minska både allvarligheten för roten och förekomsten av 
vitax, vilket kan resultera i ökad skördavkastning och sädkvalitet. Det är viktigt att vara 
medveten om att symptom på rotdödare kan ses i behandlade grödor i situationer med 
hög sjukdomsförekomst.  
Latitude XL påverkar energiproduktionen i svampcellerna. Den verksamma mekanismen 
skiljer sig från triazoler, som är kända att ha viss effekt på rotdödare. Latitude XL är selek-
tivt för grödan och är blandbar med andra utsädesbehandlingar (se ”Kompatibilitet”).

Lagring
Latitude XL ska lagras inomhus, skyddat från direkt solljus. Lagringen ska ske frostfritt 
och inte i temperaturer över 30 °C. Fat/tunnor ska lagras stående upprätt med lock-
et väl tillslutet. 

Applicering, rengöring mm
Säkerställ att innehållet i förpackningen är ordentligt omblandat innan användning. 
 Observera: Behållare som rymmer mer än 25 liters ska endast hanteras med mekanis-
ka hjälpmedel.
Betning får endast ske i slutet system. Latitude XL kan användas i de flesta betningsan-
läggningar för våtbetning. Bäst resultat fås i anläggningar med eftermixer av skruv el-
ler fingertyp. Tillför vatten efter behov för att optimera täckningen. Betningsmaskiner 
skall kalibreras före användning och vid byte av produkt. 
Rengör appliceringsutrustningen noggrant med rent vatten efter användning.
Spill av betat utsäde ska omedelbart samlas upp.

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

Kompatibilitet
Latitude XL uppvisar utmärkt skördsäkerhet och kompatibilitet med andra utsädesbe-
handlingar. Preparatet ska appliceras tillsammans med normal utsädesbehandling för 
kontroll av utsädesburna sjukdomar. Latitude XL ska inte förblandas med de andra pro-
dukterna. För mer information om kompatibiliteten hos Latitude XL med eventuella an-
dra material, konsultera din Nordisk Alkali representant.

Utsädeskvalitet
Använd inte Latitude XL på utsäden med högre fuktinnehåll än 16 %, eller på utsäden 
som har börjat gro, har spruckit eller har skal. Kontrollera groningen på alla utsädes-
partier för att säkerställa att utsädet är livskraftigt och lämpat för behandling med La-
titude XL.

Lagring av behandlade utsäden
Utsäden behandlade Latitude XL ska sås med såmaskin under inköpssäsongen. Även 
om Latitude XL inte har någon försämrande verkan på lagringstiden för behandlade ut-
säden, kan livskraften hos sådana utsäden och effekten hos Latitude XL försämras på 
grund av fysiska lagringsförhållanden. Inget ansvar kan därför accepteras för prestan-
da hos lagrade, behandlade utsäden.

Resistens
Det kan inte uteslutas att, eller förutses huruvida, resistens mot Latitude XL utvecklas. 
Det är osannolikt att Latitude XL ger tillfredsställande resultat där sådana resistenta 
sjukdomsstammar uppträder. Som försiktighetsåtgärd, behandla inte fler än tre på var-
andra följande mottagliga spannmålsskördar i någon växtföljd. Minska också resistens-
risken genom att tillämpa en integrerad strategi när det gäller kontroll av rotdödare.

Skördar som odlas för industriellt bruk
Det är osannolikt att Latitude XL uppvisar någon negativ effekt på baknings-, mältnings-, 
bryggnings- och destilleringsprocesser. När det gäller skördas som odlas för proces-
sering, konsultera ändå din spannmålsleverantör eller spannmålsbehandlare före an-
vändning.

Avfallshantering
Tom förpackning får inte återanvändas. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är 
farligt avfall och ska destrueras i enlighet med gällande lagstiftning. Nordisk Alkali har 
samarbete med Noreko som ombesörjer omhändertagande av väl rengjorda och tom-
ma emballage med läsbar etikett.

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 upp-
stått i förbindelse med köparens inkorrekta lagring, transport, hantering och använd-
ning av produkten. Följ alltid anvisningarna för säkert växtskydd.

FUNGICID
Reg. nr. 5781 
Behörighetsklass 2L. 
Endast för yrkesmässig 
användning.
Innehåll:
Produkten är ett flytande 
koncentrat (FS) innehållande 
125 g/l (11,83 vikt-%) siltiofam.

GROUP 38 FUNGICID

Batchnummer och 
produktionsdatum:  
Se förpackning

Förvaras frostfritt
Tom förpackning får ej 
återanvändas.

® Registered trademark:
Mitsui & Co., Ltd.

Registreringsinnehavare:
Certis Europe BV.
Postbus 607
3500AP Utrecht
Nederländerna


