MENNO FLORADE
Kasvitautien torjunta- ja desinfiointiaine kasvihuoneisiin
Tehoaine: bentsoehappo 90g/l
Valmistetyyppi: SL

ärsyttävä, Xi

Käyttötarkoitus:
Käyttöohjeessa mainittujen, puutarhaviljelyssä käytettävien rakenteiden, välineiden ja
tarvikkeiden desinfiointi bakteeri-, sieni- ja virustautien torjumiseksi. Käyttö muuhun
tarkoitukseen ja vastoin ohjeita on kielletty.
Varoitukset:
Syttyvää. Vakavan silmävaurion vaara. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja turtumusta.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä
eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Roiskeet silmissä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 min. ajan) ja mentävä
lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä
pakkaus tai etiketti.
Suojaimet:
Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojapukua, kumisaappaita, kemikaalinkestäviä
suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Työtilanteissa, jotka aiheuttavat roiskevaaraa,
on lisäksi käytettävä silmien suojainta.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Koska torjunta-aine on vesieliöille kohtalaisen myrkyllistä, on torjunta-ainetta käsiteltäessä
varmistauduttava siitä, että ainetta ei joudu vesistöön eikä viemäriin. Ylijäänyt käyttöliuos
voidaan vanhentamisen jälkeen (noin viikko +20 °C tai lämpimämmässä) kaataa viemäriin
tai imeyttää maahan. Ylijäänyt käyttökelvoton valmiste voidaan laimentaa käyttöliuoksen
väkevyyteen, jolloin se voidaan vanhentamisen jälkeen (noin viikko +20 °C tai
lämpimämmässä) kaataa viemäriin tai imeyttää maahan. Ylijäänyt käyttökelvoton valmiste
ja tyhjät myyntipakkaukset voidaan hävittää myös yleiselle kaatopaikalle viemällä.
Menno Florades tehoaa seuraaviin taudinaiheuttajiin:
Sienet:

Bakteerit:
Virukset:
Viroidit:

Pythium, Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia, Cylindrocladium, Aspergillus,
Mucor, Thielaviopsis, Phytophthora, Rhitzopus, Alternaria, Dactylium,
Trichoderma, Verticillium, Helminthosporium, Colletorichum, Chalara,
Agaricus ym.
Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia, Clavibakter, Ralstonia, Acidovorax ym.
PepMV, TMV, ToMV, TBRV, PFBV, PLCV, PLPV, ArMV, TSWV, ORSV,
CyMV
PSTVd, CSVd ym.
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Käyttöohje:
Valmistetta käytetään huolellisen mekaanisen puhdistuksen jälkeen pöytien, petien,
vuoksi/luode-pöytien, rakenteiden, altakastelumattojen, ruukkujen ja kasvatuslaatikoiden
sekä työvälineiden, esim. veitsien ja saksien desinfiointiin.
Valmisteen käyttöväkevyys on 1-4 % (100–400 ml/10 l vettä) kasvintuhoojasta riippuen.

Virukset (ArMV, PFBV, PLCV, TBRV, PLPV)
Virukset (PepMV, ORSV, CyMV)
Virukset (PepMV, ORSV, CyMV)
Bakteeri- ja sienitaudit
Viroidit (PSTVd, CSVd)

pöydät, ruukut yms.

työkalut

1 % / 16 tuntia
2 % / 16 tuntia
4 % / 16 tuntia
1 % / 16 tuntia

2 % / 3 min.
3 % / 3 min.
3 % / 3 min.
1 % / 3 min.
1 % / 3 min.

Pöydät, ruukut yms. kastellaan ennakkotorjuntatarkoituksessa. Käyttömäärä
vuoksi/luode-pöydillä 0,2 l / m². Työkalut upotetaan ennen käyttöä liuokseen.

on

Käyttöliuoksen väkevyys tulee tarkistaa mittarilla tai liuskoilla: pH:n on oltava alle 4,5.
Jos se on korkeampi lisätään Menno Floradesta.
Menno Florades ei kaasuunnu. Sitä voidaan käyttää turvallisesti, vaikka samassa
huoneessa on kasveja.
Koska eri kasvilajien sietokykyä valmisteelle erilaisissa viljelyoloissa ei ole voitu testata, on
kestävyyden toteamiseksi suoritettava esikoe pienellä kasvierällä.
Rekisteröinnin haltija:

Schetelig Oy
Tiilitie 14
01720 VANTAA
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Valmistaja ja pakkaaja:

Menno Chemie-Vertriebsges GmbH
Langer Kamp 104
D-22850 Nordestedt
Germany
Tel. + 49 - 40 - 52 90 66 7-0
Fax. + 49 - 40 - 52 90 66 7-66

Rekisterinumero:

3/470/99 19.12.2001

Nettopaino:

10 Kg

Myyntipäällys:

HDPE-muovikanisteri

Torjunta-ainelautakunta
19.12.2001.
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