L1014757 NORW/11T PPE 4058696

Metalaksyl-M + Mankozeb - granulat
Mot soppsjukdommer i potet, kepaløk og sjalottløk.
Les alltid etiketten nøye før bruk.
Sammensetning: Metalaksyl-M 38,8 g/kg, mankozeb 640,0 g/kg

ADVARSEL
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker,
dammer eller større vannforekomster enn 20 meter.
Unngå innånding av aerosoler/støv.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
Behandlingsfrist
Potet: 7 dager
Kepaløk og sjalottløk: 14 dager

Nettoinnhold: 10 KG
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
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Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for 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
Potet, kepaløk og sjalottløk.
VIRKEOMRÅDE
Potettørråte, løkbladskimmel og papirflekk.
BEHANDLINGSFRIST
Potet: 7 dager. Kepaløk og sjalottløk: 14 dager.
VIRKEMÅTE
Ridomil Gold® MZ Pepite inneholder to virksomme stoffer, metalaksyl-M og mankozeb. Metalaksyl-M virker systemisk og tas hurtig opp i den grønne planten og
transporteres ut til de ytterste bladspissene. Metalaksyl-M bekjemper sykdoms
organismen inne i planten, hemmer soppens vekst og reproduksjon samt beskytter
nytilveksten etter behandling. Mankozeb danner en beskyttende film på bladover
flaten og hemmer spiring av soppsporene. Mankozeb forebygger nye angrep.
RESISTENS
Metalaksyl-M tilhører middelgruppen fenylamid, hvor det lett utvikles resistens.
Resistens mot preparatet er kjent i Norge. Derfor skal Ridomil Gold® MZ Pepite
benyttes kun en gang pr. sesong.
BRUKSRETTLEDNING
KULTUR
Potet

Kepaløk og
sjalottløk

DOSERING SPRØYTETID
g/dekar
200

Ridomil Gold® MZ Pepite skal sprøytes forebyggende,
senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i
feltet medfører risiko for tørråtespredning.
Ridomil Gold® MZ Pepite skal kun benyttes en gang pr.
sesong som første eller andre sprøyting.
Av hensyn til faren for resistens er det viktig at middelet
brukes forebyggende og Ridomil Gold® MZ Pepite bør benyttes tidlig i sesongen når planten er i sin mest aktive vekst.

250 g

Ridomil Gold® MZ Pepite bør brukes når smittetrykket er
stort, helst forebyggende og seinest når de første angrep av
løkbladskimmel eller papirflekk er synlige i felt.
Ridomil Gold® MZ Pepite skal kun benyttes en gang pr.
sesong.
2

SPRØYTETEKNIKK
For å redusere avdrift og sikre optimal virkning er det viktig med god nedtrenging slik
at ris og stengler blir best mulig dekket av sprøytevæsken.
Bruk 2,5-3,0 bar trykk og 20-40 liter væskemengde pr. dekar.
TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE/SPRØYTETEKNIKK
Fyll tanken halvfull med vann og hell tilmålt mengde Ridomil Gold® MZ Pepite i tanken med røreverket i gang og fyll opp sprøytetanken. Ferdigblandet sprøytevæske
bør brukes samme dag.
VÆRFORHOLD
Sprøyt fortrinnsvis på tørre planter, når det er utsikt til noen timers oppholdsvær.
Ridomil Gold® MZ Pepite er regnfast så snart sprøytevæsken har tørket på planten.
Regn 1-2 timer etter sprøyting påvirker derfor ikke resultatet.
TANKBLANDINGER
Ridomil Gold® MZ Pepite er av seneste generasjons granulat. Produktet oppløses
hurtig ved omrøring, noe som sikrer jevn konsentrasjon i sprøytevæsken.
Ridomil Gold® MZ Pepite er blandbar med de fleste insektsmidler som for eks.
Karate®. Fysisk blandbarhet betyr at det ikke skjer utfelling. Ulike faktorer så som
vannkvalitet, temperatur og hardhet kan innvirke på blandingen. Foreta derfor alltid en
prøveblanding først og bland aldri Ridomil Gold® MZ Pepite med mer enn ett middel.
FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk vernehansker av polykloropren e.l., ansiktsskjerm og overtrekksdress ved
håndtering og bruk av preparatet.
Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal helmaske
med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
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.
HÅNDTERINGSFRIST
Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller hånd
terer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.
RENGJØRING
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut
i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted
som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster.
Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres
med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.
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AVFALLSHÅNDTERING
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.
Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for
farlig avfall.
LAGRING
Oppbevares 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 mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no
Registrerte varemerker
Syngenta Group Company: Ridomil Gold®, Karate®
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