Acrobat WG
®

Kasvitautien torjuntaan
Tehoaineet: dimetomorfi 90 g/kg
mankotsebi 600 g/kg

Bekämpningsmedel mot växtsjukdomer
Aktiv substanser: dimetomorf 90 g/kg
mancozeb 600 g/kg

Sisältää mankotsebia. Voi aiheuttaa allergisen
reaktion.

Innehåller mankozeb. Kan orsaka en allergisk
reaktion.

Valmistetyyppi: WG, vesiliukoiset rakeet

Preparattyp: WG, vattenlösligt granulat

Varoitus:
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia
haittavaikutuksia.

Varning:
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
med långtidseffekter.

P261a Vältä pölyn hengittämistä.
P280e Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos
epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:
Hakeudu lääkäriin.

P261a Undvik att inandas damm.
P280e Använd skyddshandskar/skyddskläder/
ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket
tvål och vatten.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om
exponering: Sök läkarhjälp.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök
läkarhjälp.

EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle
ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa
och för miljön, följ bruksanvisningen.

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Rekisterinumero: 1766
Luvanhaltija ja markkinoija:
BASF OY, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki,
puh (09) 615 981
Valmistaja ja pakkaaja:
BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: katso
pakkaus
Yhteystiedot hätätapauksissa: 0049 180 2273 112
Myrkytystietokeskus: puh.: 09-471 977
Ota yhteyttä jakelijaan, mikäli sinulle herää
kysymyksiä tästä tuotteesta.

Käyttäjäryhmä: För professionella användare
Registreringsnummer: 1766
Registreringsinnehavare och representation:
BASF OY, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsingfors,
tel (09) 615 981
Tillverkare och förpackare:
BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany
Batch nr och tillverkningsdag: se förpackning.
Nödtelefonnummer: 0049 180 2273 112
Giftinformationscentralen: tel.: 09-471 977
Tag kontakt med distributören om du har frågor
angående denna produkt.

5 kg

4 014348

® = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF

936057
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Käyttötarkoitus:
Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan.
Käytön rajoitukset:
Varoaika on 21 vrk.
Hillo- tai nippusipulina käytettävää sipulia ei saa käsitellä.
Sipulia saa käsitellä enintään kaksi kertaa ja perunaa enintään kolme kertaa kasvukauden aikana.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.
Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden
suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:
Suutintyyppi
Käyttökohteet
peruna, sipuli

Viuhkasuutin
20 m

Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1)

50 % vähennys 75 % vähennys 90 % vähennys
10 m

5m

3m

1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien,
tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/
vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.
Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä
ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspistee-seen 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:
Perunaruton torjunnassa käyttömäärä on 2 kg/ha sekoitettuna 300 – 400 litraan vettä.
Ensimmäinen ruiskutus tehdään kukkanuppujen tultua näkyviin tai ruttovaroituksen mukaisesti ja
seuraavat tarpeen mukaan 10 – 14 vuorokauden välein. Kasvusto on ruiskutettava ennen ruton
iskeytymistä. Kun ruton leviämisriski on kohtuullinen, käyttömäärä voi olla 1 kg/ha. Puolitetulla
käyttömäärällä suositeltava ruiskutusväli on 7 vrk.
Sipulin naattihomeen torjunnassa käyttömäärä on 2 kg/ha. Kasvusto ruiskutetaan ensimmäisen
kerran, kun naatit ovat 10 – 20 cm:n pituiset tai ensimmäiset tautioireet ovat näkyvissä. Sateisissa
oloissa käsittely voidaan uusia 8 – 10 päivän kuluttua.
Huomautukset:
Ehdottomasti säilytettävä kosteudelta suojassa. Varaston lämpötilan tulisi olla +10 – +15 °C.
Ensiapu
Riisu likaantunut vaatetus.
Hengitys: Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, siirretään raittiiseen ilmaan, hakeuduttava
lääkärin hoitoon.
Ihokosketus: Pestään huolellisesti vedellä ja saippualla.
Roiskeet silmiin: Huuhdotaan huolellisesti silmäluomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään
15 minuutin ajan.
Nieleminen: Huuhtele suu välittömästi ja juo 200 – 300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.
Oireet: Tärkeimmät tunnetut oireet ja vaikutukset selostettu käyttöturvallisuustiedotteessa. Muita
tärkeitä oireita ja vaikutuksia ei vielä tunneta.
Hoito: Oireiden mukainen hoito (puhdistus, tärkeät elintoiminnot) tunnettua vasta-ainetta ei ole.
Yleistä
Lukuisat, erityisesti alueelliset tai alueellisesti selittyvät, tekijät voivat vaikuttaa tuotteen tehoon.
Tällaisia tekijöitä ovat mm. sääolot ja maaperä, viljelykasvien eri lajikkeet, vuoroviljely, ruiskutusajat,
käytettävät määrät, sekoittuminen muihin tuotteisiin, tehoaineille vastustuskykyisten organismien
ilmaantuminen ja ruiskutusmenetelmät. Tiettyjen olojen vallitessa tehon muuttumisen tai kasvien
vahingoittumisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Valmistaja tai tavarantoimittaja eivät
tällaisissa oloissa ole missään vastuussa mahdollisista vahingoista.
Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 6.2.2004.

Användningsändamål:
Mot bladmögel i potatis och bladmögel på lök.
Begränsningar i användningen:
Karenstid 21 dygn.
Syltlök och lök som säljs i knippen får inte behandlas.
Lök får behandlas högst två gånger och potatis högst tre gånger under en växtperiod.
Förebyggande av skador på miljön:
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder.
Vid sprutning med traktorspruta av områden som gränsar till vattendrag ska följande skyddsavstånd
från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer:
Munstyckstyp
Bruksändamål
Potatis, lök

Spaltspridar
munstycke

Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken 1)
50 % reduktion 75 % reduktion 90 % reduktion

20 m

10 m

5m

3m

1) Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken är bland annat munstycken med luftassistans.
Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken som säljs i Finland finns på Tukes webbsida
www. tukes.fi/vattendragsbegransning. Där finns också de tillåtna körhastigheterna och
brukstrycken.
Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas.
Överbliven sprutvätska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag.
Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma,
sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.
Bruksanvisning:
Mot potatisbladmögel används 2 kg/ha utblandat i 300 – 400 liter vatten. Den första besprutningen
utförs då blomknoppar syns eller enligt varningar för potatisbladmögel. De följande besprutningarna
görs enligt behov med 10 – 14 dygns mellanrum. Beståndet bör besprutas innan det blir besmittat
av bladmögel. Då risken att bladmögel sprids är måttlig, kan bruksmängden vara 1 kg/ha. Då
bruksmängden är halverad är den rekommenderade intervallen 7 dygn.
Mot bladmögel på lök är bruksmängden 2 kg/ha. Den första besprutningen utförs då löken
är 10 – 20 cm hög eller då de första sjukdomssymtomen visar sig. I regniga förhållanden kan
behandlingen upprepas efter 8 – 10 dagar.
Anmärkningar:
Bör förvaras skyddad mot fukt. Lagringstemperaturen borde vara +10 – +15 °C.
Första hjälpen
Tag av nedsmutsade kläder.
Vid inandning: Vila, frisk luft, sök läkarhjälp.
Vid hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten.
Stänk i ögon: Skölj grundligt i minst 15 minuter med rinnande vatten, särade ögonlock.
Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård.
Symptom: De viktigaste kända symtomer och effekter anges på säkerhetsdatabladet. Ytterligare
viktiga symtom och effekter är hittills inte känt.
Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.
Allmänt
Många, i synnerhet regionala eller regionalt betingade, faktorer kan påverka produktens effekt.
Sådana faktorer är bl.a. väderförhållanden och jordart, olika odlingssorter, växelbruk, spruttider,
doseringsmängder, blandning med andra produkter, förekomst av organismer som är resistenta
mot verksamma beståndsdelar samt sprutmetoder. Under vissa förhållanden kan möjligheten att
effekten förändras eller växterna skadas inte uteslutas. Tillverkaren eller leverantören tar under
sådana förhållanden på inget sätt ansvar för eventuella skador.
Bekämpningsmedelsnämnden
bekämpningsmedel.
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