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Myyntipäällyksen teksti

CEDOMON
Kasvitautien torjuntaan
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Undvik att inandas
damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Får inte komma i kontakt med ögonen,
huden eller kläderna.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Sisältää Pseudomonas chlororaphista. Mikro-organismit saattavat aiheuttaa allergisen reaktion.
Innehåller Pseudomonas chlororaphis. Mikroorganismer kan framkalla en allergisk reaktion.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine:

Pseudomonas chlororaphis MA 342 109 – 1010 cfu/ml

Valmistetyyppi: LS
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus:
Ohran ja kauran siemenen peittaukseen viirutaudin, verkkolaikun, ohran tyvi- ja
lehtilaikun, kauranlehtilaikun sekä siemenlevintäisten homesienien torjumiseksi.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
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.
Siemeniä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja tarvittaessa myös
hengityksensuojainta.
Käyttöohje:
Valmiste on tarkoitettu vain ammattimaiseen käsittelyyn suljetussa teollisessa
laitoksessa. Valmisteen tehoaineena on bakteeri, joka elävänä mikrobina on herkempi
ulkoisille vaikutteille kuin kemialliset tehoaineet, minkä vuoksi tuotteen teho saattaa
vaihdella enemmän kuin perinteisillä peittausaineilla.
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Vilja peitataan nestepeittauslaitteessa ulkona tai rakennuksessa, jossa on hyvä tuuletus.
Käyttömäärä on 700 – 750 ml/100 kg siementä.
Cedomonia voidaan käyttää useimmissa jatkuvatoimisissa peittauslaitteissa. Ennen
työn aloittamista laitteisto on puhdistettava huolellisesti, huuhdeltava vedellä ja
kalibroitava tarkasti. Valmiste on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Alin mahdollinen
peittauslämpötila on +1 C. Käsittelyn jälkeen peittauslaitteisto huuhdellaan kuumalla
vedellä ja astianpesuaineella.

Peitattuja siemeniä sisältävien pakkausten merkitseminen:
Peitattua siementä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu
peittauksesta ilmoittavalla lipukkeella, johon on oranssinkeltaiselle, mustareunaiselle
pohjalle mustalla painettu selvästi erottuva teksti: "Sisältö käsitelty biologisella
torjunta-aineella Cedomon. Tehoaine: Pseudomonas chlororaphis MA 342. Saadaan
käyttää vain viljelytarkoituksiin. Siemeniä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä
ja tarvittaessa myös hengityksensuojainta. Päällys on toimitettava yleiselle
kaatopaikalle."
Huomautukset:
Valmiste säilytetään suljetussa alkuperäispakkauksessa. Suojattava suoralta
auringonvalolta. Valmistetta voi säilyttää lyhytaikaisesti huoneenlämmössä, mutta
pitkäaikaisessa varastoinnissa (kauemmin kuin 3 viikkoa) säilytyslämpötilan on oltava
+4 - +8C. Tuote on käytettävä ennen pakkaukseen merkittyä parasta ennen –
päiväystä.
Kosteus peitatun siemenen varastoinnissa voi heikentää itävyyttä. Peitatut siemenet on
käytettävä vuoden sisällä peittauksesta.
Rekisteröinnin haltija:
xxx
Valmistaja ja pakkaaja:
xxx
Edustaja Suomessa:
xxx
Rekisterinumero:
1823
Valmistuserä:
000
Nettotilavuus:
000

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 23.2.1999.

