Diabolo
FARE
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)
Forårsager alvorlig øjenskade (H318). Mistænkt for at fremkalde kræft (H351). Meget giftig med langvarige
virkninger for vandlevende organismer (H410). Bær handsker øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
Undgå udledning til miljøet (P273). Udslip opsamles (P391)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg. Må ikke anvendes mod
andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Ved indendørs bejdsning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen opbevares i en
veldefineret afgrænset enhed. Ved sortering af læggekartofler skal disse straks emballeres i en beholder/
emballage og plomberes.
De bejdsede kartofler er bejdset med Diabolo som indeholder imazalil.
De bejdsede kartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.
Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.
Ved lægning skal de bejdsede kartofler dækkes med jord. Ikke dækkede kartofler skal opsamles.
Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks
skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil
blive siddende indtil indholdet er brugt.
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Information om førstehjælp:
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101)
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFT-INFORMATION eller læge
(P305+P351+P338+P310).
Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313)

Mål: 395 x 150 mm

BRUGSANVISNING
-

Svampemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver
gyldig autorisation.

Svampemiddel nr. 631-8.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Imazalil 100 g/liter (9,4% w/w).
Midlet er et vandopløseligt koncentrat.
Indhold: 10 liter netto
Holdbarhed: 2 år efter fabrikationsdato

Registreringsindehaver:
Certis Europe B.V.
Safariweg 55
3605 Maarssen
Holland.

Fabrikationsnr.:
Fabrikationsdato:

Distribueres af:
Cillus A/S
Tåstrup Hovedgade 121
2630 Tåstrup
Telefon: 4491 6055

Diabolo anvendes til læggekartofler for bekæmpelse af Sølvskurv (Helminthosporium solani),
Kraterråd (Phoma spp) samt Fusariumråd (Fusarium spp).
Behandling af kartoflerne sker ved indlagring.
ANVENDELSE:
Diabolo skal udsprøjtes med et til behandling af læggekartofler specielt designet udstyr, således at små dråber og
ensartet påføring kan opnås.
Ved behandlingen skal kartoflerne være let fugtige, men aldrig våde, og kartoflerne skal rulle på transportbåndet ,
således at alle sider behandles med Diabolo. Bejdseudstyret skal være kalibreret, og rengøres ved pauser og efter
brug med vand tilsat sprit. Mest mulig jord skal fjernes fra kartoflerne inden behandling. Gode lagerforhold skal
tilstræbes. Bør ikke anvendes ved temperaturer under -5oC.
DOSERING:
Diabolo anvendes alene med 150 ml (15 g a.i. imazalil) pr. ton kartofler. Der kan evt. tilsættes op til 2 ltr. vand, hvis
der anvendes hydrauliske dyser,
Doseringen skal overholdes.
Den maksimale mængde bejdsede læggekartofler, som senere må udlægges, er 7 ton/ha.
BEMÆRK:
Når påføring finder sted, skal transportbåndet være afskærmet, så sprøjtetågen ikke kommer ud i lokalet.

RESISTENS:
Imazalil tilhører gruppen af DMI fungicider (FRAC gruppe 3, Sterol Biosyntese Inhibitorer, SBI). Imazalil har i
følge FRAC medium risiko for opbyggelse af fungicidresistens, men efter mere end 10 års anvendelse er der
ikke konstateret resistens overfor Imazalil hos kartoffel lagersygdomme. Der er krydsresistens til andre fungicider inden for gruppen af DMI-fungicider, men ikke til andre typer af midler. Med én behandling pr sæson
anses risiko for resistensudvikling i praksis for at være lille.
Personlig beskyttelse:
Der anvendes beskyttelsesbriller/ansigtsbeskyttelse, beskyttelsestøj, handsker og støvler ved håndtering af
midlet. Lokaludsugning anbefales.
Ved brand slukkes med pulver, skum eller vandtåge.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader,
der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Bortskaffelse:
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.

