
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med 
långtidseffekter. 
P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej. 
P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd 
avfallsmottagare.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess 
behållare. 

Första hjälpen
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan 
de används igen.

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

Vid nödsituation, ring 112 och begär giftinformation.

1 l 
Nettoinnehåll:

FUNGICIDBruksanvisning
Allmän information Rizolex 50 SC är ett kontaktverkande 
medel mot lackskorv, Rhizoctonia solani. Rizolex 50 SC 
är vattenbaserat och speciellt formulerat för betning i 
samband med sättning.
Biologisk effekt 
Rizolex 50 SC har en mycket god effekt på alla typer av 
Rhizoctonia solani som orsakar lackskorv (kallas grodd-
bränna och filtsjuka i andra utvecklingsstadium) på 
potatis. För optimal effekt krävs en god fördelning på alla 
knölarna.

REKOMMENDATIONER
Betning av potatisutsäde (sättpotatis)
Rizolex verkar såväl förebyggande som kurativt. Potatisen 
behandlas i betningsanläggning eller i samband med 
sättningen. Vid sättning sker detta med sprayning på ett 
rullband eller på sättaren med speciellt anpassad sprut-
ningsanordning med 2 st sprutmunstycken 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.
Dosering 
0,2–0,3 l Rizolex 50 SC per ton potatisutsäde.
Karenstid: 80 dagar
Vattenmängd 
Rizolex 50 SC är lätt blandbart med vatten men kräver 
en viss omrörning. En mindre mängd returspolvätska 
är fullt tillräckligt 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 lämplig utrustning. Skall vatten tillsättas 
bör vattenmängden vara 2–3 l/ton potatisutsäde.
Märkning av betat usäde 
Observera att förpackning med betat utsäde ska märkas 
enligt regler från Kemikalieinspektionen.

Användningsområde
Mot lackskorv, Rhizoctonia solani,  på potatisutsäde 
genom betning av utsäde. All annan användning är 

otillåten om den inte särskilt tillåtits.
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Personlig skyddsutrustning 
Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid 
tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid 
kalibrering och rengöring av betningsmaskin.
Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar 
användas.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst 
motsvarande skydd.
Avfallshantering 
Tomma förpackningar, dunkar, fat och containrar, får inte 
återanvändas. Nordisk Alkali har samarbete med Noreko 
som ombesörjer omhändertagande av väl rengjorda och 
tomma emballage med läsbar etikett. Ej rengjord för-
packning och ev. rester av produkten lämnas till godkänd 
avfallsmottagare.
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 upp-
kommen resistens 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 omständig-
heter, vilka ej kunnat förutses vid preparatets saluförande. 
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, otillräck-
lig 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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Reg.nr.: 3823

Behörighetsklass: 2L

Endast för yrkesmässig 
användning. 
Läs medföljande anvisningar 
före användning.

Innehåll: Produkten är ett 
suspensionskoncentrat (SC) 
innehållande tolklofosmetyl 500 
g/kg (50 vikt-%).
Innehåller även  
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on (BIT)

GROUP 14 FUNGICID

Förvaras torrt, svalt och 
frostfritt i väl tillsluten  
originalförpackning.
Batchnummer och produk-
tionsdatum: Se förpackningen.

Tom förpackning får inte åter-
användas.

Registreringsinnehavare: 
Sumitomo Chemical Agro 
Europe, S.A. France 

® Registrerat varumärke:  
Sumitomo Chemical Co Ltd 
Japan
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