Scomrid Aerosol
Toelatingsnummer: 13284 N W.1
Formulering: Aerosol spuitbus
Werkzame stof: imazalil
Gehalte: 2%
Inhoud: 300 ml
Gevarenaanduidingen:
Zeer licht ontvlambare aerosol.
Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Gevaar

Voorzorgsmaatregelen:
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/122 F.
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 mensgezondheid en het milieu te voorkomen.
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als wondafdekmiddel door middel
van een pleksgewijze toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens
Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde
toepassingsvoorwaarden

1 Botryotinia

fuckeliana / Botrytis cinerea
2 Didymella lycopersicum
Toepassingsvoorwaarden
Vanaf 10-15 cm afstand gericht spuiten op de plaats waar een beginnende infectie aanwezig
is. Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier
van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van
natuurlijke vijanden. Te lang of van te dichtbij spuiten kan fytotoxiciteit veroorzaken in de
vorm van necrose. Geen bladeren of vruchten raken en niet toepassen op jonge niet verhoute
stengels (kans op verbranding van het gewas)
Resistentiemanagement
Dit product 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 het
resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de
voorlichtingsboodschappen op te volgen.
Aanbeveling
Scomrid is een middel dat gebruikt kan worden ter voorkoming van het afsterven van
tomatenplanten tengevolge van wondinfectie met plantpathogene schimmels, zoals o.a.
Botryotinia fuckeliana (anamorph Botrytis cinerea) en Didymella lycopersicum. Een
beginnende infectie kan op deze wijze nog tot staan worden gebracht.
Vorstvrij, koel en droog bewaren.

