Diabolo
Toelatingsnummer: 8921 N W.4
Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat
Werkzame stof: imazalil
Gehalte: 100 G/L
Inhoud: 5 l

Gevaar
Gevarenaanduidingen:
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
NA INSLI KKEN: Bij onwel voelen een arts raadplegen(die eventueel contact kan opnemen
met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze
gemakkelijk kan ademen.
BI J CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts
raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum (NVIC)).
Inhoud/verpakking afvoeren volgens STORl richtlijn op deze verpakking.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen:
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de
volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb
juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings
gebied

Type
toepassing

Te bestrijden
organisme

Behandeling tijdens
inschuren of tijdens
sorteren

zilverschurft1
gangreen2
droogrot3

Ruimtebehandeling op de
ingeschuurde aardappelen

zilverschurft1

Pootaardappel

Maximaal
Dosering
aantal
(middel) per toepassingen
toepassing
per
bewaarcyclus
150
ml/1000 kg
aardappelen
1
150
ml/1000 kg
aardappelen

1

Zilverschurft (Helminthosporium solani)
Gangreen (Phoma exigua var foveata)
3
Droogrot (fusarium spp)
2

Toepassingsvoorwaarden
Voor de behandeling tijdens inschuren of tijdens sorteren geldt dat Diabolo onverdund
verneveld kan worden of dient te worden verdund in maximaal 2 liter water per ton
aardappels.
Voor de ruimtebehandeling dient Diabolo onverdund verneveld te worden.
Behandeld pootgoed mag niet voor dierlijke voeding of menselijke consumptie worden
aangewend.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij schoonmaakwerkzaamheden en
bij werkzaamheden in de ruimte waar de behandeling van aardappelen plaatsvindt.
Als het schoonmaken van de apparatuur plaatsvindt op dezelfde dag als de toepassing dan
mag deze schoonmaak niet worden uitgevoerd door iemand die al betrokken is geweest bij de
toepassing zelf of bij werker activiteiten tijdens de toepassing.
Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof imazalil. Imazalil behoort tot de imidazolen. De FRAC
code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van
resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de
voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
Aanbevelingen
Algemeen
Diabolo is een contact middel. Door preventief pootaardappelen te behandelen worden
belangrijke bewaarziekten tijdens de bewaring zoveel mogelijk voorkomen.


Bij behandeling tijdens inschuren of sorteren:
 De aardappelen bij voorkeur direct na de oogst behandelen.



 Voor een optimale behandeling toepassen met een afgeschermde schijfvernevelaar
in combinatie met een rollerband of andere wijze waarin aardappelen in de
draaiende beweging worden bespoten.
Bij een ruimte behandeling:
 De ruimtebehandeling uitvoeren op droge aardappelen.
 De toepassing dient te worden uitgevoerd met behulp van daarvoor geschikte
ruimtebehandelings apparatuur.
 De deuren en ventilatieopeningen van de aardappelbewaarplaats moeten tijdens de
toediening gesloten zijn.
 Na de behandeling dient de interne ventilatie te blijven draaien totdat de nevel is
neergeslagen. Hierna dient de opslag nog circa 2 uur gesloten te worden gehouden
waarna op normale wijze geventileerd kan worden.

Mengingen
 Niet mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen.

