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Myyntipäällyksen teksti
FRUPICA SC
Kasvitautien torjuntaan
Varoitus

Ärsyttää ihoa. Irriterar huden.
Epäillään aiheuttavan syöpää. Misstänks kunna orsaka cancer.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande
organismer
med långtidseffekter.
Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT:
Tvätta med mycket tvål och vatten.
Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Vid exponering eller
misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Valumat on kerättävä. Samla upp spill.
Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För
att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Tehoaine:

mepanipyriimi

440 g/l

Valmistetyyppi: SC
Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus:
Mansikan harmaahomeen, härmän ja lehtilaikkutautien torjuntaan.
Käytön rajoitukset:
Varoaika 5 vrk.
Valmistetta saa käyttää mansikkaviljelmällä enintään kaksi kertaa kasvukauden
aikana.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella
säällä.
Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden
suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.
Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä
ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
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Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen
keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen
jätepisteeseen.
Suojainohjeet:
Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin
kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa
työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet
altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.
Käyttöohje:
Mansikkaviljelys ruiskutetaan härmänalttiilla lajikkeilla juuri ennen kukintaa.
Harmaahomeen torjumiseksi ensimmäisen kerran kukinnan alkuvaiheessa (5-10
kukista auennut), jolloin suojataan kukkia ja kehittyviä raakileita tartunnalta.
Kestävien sienikantojen muodostumisen estämiseksi valmistetta tulee käyttää
torjuntaohjelmassa vaikutusmekanismiltaan toisentyyppisten aineiden kanssa.
Valmisteen käyttömäärä on 0,7 – 0,9 l/ha ja vesimäärä 500 - 1000 l/ha. Suurempaa
annosta käytetään härmän torjunnassa.
Huomautukset:
Säilytetään kuivassa ja viileässä varastossa alkuperäispakkauksessaan. Valmiste on
suojattava jäätymiseltä.

Luvanhaltija: xxx
Valmistaja ja pakkaaja: xxx
Rekisterinumero: 2828
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx
Nettotilavuus: 000

Elintarviketurvallisuusvirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena
12.04.2007.

