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Gross size: 135x130 mm (width x heigth)
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®

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i hvede, byg, triticale, rug og havre samt til bekæmpelse af knækkefodsyge
i hvede, triticale og rug.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Læs først vedlagte brugsanvisning
ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet
i fare (EUH401).
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).
Undgå indånding af damp (P261)
Bær beskyttelseshandsker (P280).
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 bekæmpelse af meldug i hvede, byg, triticale, rug og havre
samt til bekæmpelse af knækkefodsyge i hvede, triticale og rug.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
Må i hvede, byg, rug, havre og triticale ikke anvendes senere end 35 dage før
høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at
beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har
indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp: Se brugsanvisningen.
Nødstilfælde: Giftlinjen tlf.: 82 12 12 12 (døgntelefon), International BASF vagt tlf.+49
180 2273 112
Analyse: Midlet er et suspensionskoncentrat
Metrafenon.................... 300 g/l (25,2% w/w)
Indeholder 1,2 – benzisothiazoline-3-one
Flydende.
Svampemiddel nr. 19-166
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Producent:
BASF SE
D-67056 Ludwigshafen
Godkendelsesindehaver:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2.
DK-1560 Købenavn V
Tlf.L 32660700
www.agro.basf.dk
Batchnr./
Produktionsdato:
Se dunken.
Lagringstid: Mindst 24 mdr.
fra produktionsdatoen.

RYST DUNKEN GRUNDIGT INDEN BRUG!
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