L1014649 NORW/11T PPE 4058593

Fludioksonil - flytende konsentrat til beising
Flytende beisemiddel til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer på hvete, rug, bygg og havre som stinksot,
hveteaksprikk og spiringsfusarioser.
Les alltid etiketten nøye før bruk.
Sammensetning: Fludioksonil 25 g/l, fyllstoffer 1015 g/l

FARE
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Unngå innånding av aerosoler.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)

Nettoinnhold: 50 L
Tilvirker
Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits
Importør
Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S
Danmark
Tel. +45 32 87 11 00

REG. NR. 2009.32.14
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Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for skade på
menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid
med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den
tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.
BRUKSOMRÅDE
Celest® Formula M er tillatt brukt til beising av såkorn av høst- og vårhvete,
rug, bygg og havre. Kan benyttes i gårdsanlegg.
VIRKEOMRÅDE OG VIRKEMÅTE
Mot spiringsfusarioser (Fusarium spp.), snømugg (Microdochium nivale),
stinksot og hveteaksprikk. Celest® Formula M er et svakt systemisk kontaktvirkende beisemiddel som til en viss grad også har virkning mot stripesjuke i bygg, byggbrunflekk og havrebrunflekk. Frøet opptar en mindre del
av middelet under beising og spiring som gir tilstrekkelig beskyttelse mot
soppsykdommer i og på frøet.
BRUKSRETTLEDNING
Celest® Formula M anvendes ufortynnet i kontinuerlig anlegg for flytende
beisemidler. Middelet påføres frøet via dyser eller rotasjonsskiver i et sprøytekammer eller i en roterende trommel. Beiseanlegg med doseringsutstyr
kalibreres før beising starter. Beising med Celest® Formula M forringer ikke
frøets lagerstabilitet eller spireevne i 2 år, likeså bevarer beisingen sin effekt
etter tilsvarende lagringsperiode.
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DOSERING
Hvete, rug, bygg og havre:
120-200 ml/100 kg. Høyeste dosering mot snømugg. Kornet bør være tørt
(<15% vann) og spireevne og beisebehov bør være undersøkt før beising.
Celest® Formula M kan anvendes ved temperaturer ned til 0 ºC og er lagerstabilt i temperaturintervallet -5 ºC - +35 ºC.
FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk vernehansker av nitril/neopren og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen
tlf. 22 59 13 00.
AVFALLSHÅNDTERING
Ubenyttet beiset såkorn bringes til lovlig avfallsanlegg. Tomemballasjen og preparatrester må inleveres til mottak for farlig avfall eller returneres importøren.
LAGRING
Lagres frostfritt.
MERK
Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti
for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen
er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på
annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt
ansvar ved eventuell skade.
For ytterligere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no
Registrerte varemerker
Syngenta Group Company: Celest®
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