180 SC
Svampemiddel.
Må kun anvendes l bekæmpelse af svampesygdomme i korn.
De e plantebesky elsesmiddel må kun købes af professionelle
og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisa on.

Svampemiddel nr. 352-12
Omfa et af Miljøministeriets
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebesky elsesmiddelforordningen
1107/2009.
Analyse: Pyriofenon 180 g/l (16,8 % w/w)
Midlet er et suspensionskoncentrat.

Omrystes før brug
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Indhold:
ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers
sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Mistænkt for at fremkalde kræ (H351).
Gi ig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
(H411).
Bær besky elseshandsker (P280).
Vær opmærksom på, at Arbejds lsynet har regler for arbejde
med og udsæ else for plantebesky elsesmidler. Læs
nærmere i det eventuelt lovplig ge sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede
forskriŌer kan medføre straf:
Må kun anvendes l bekæmpelse af svampesygdomme
i korn.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere
doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller
med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke
sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares under lås og u lgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer
og foderstoﬀer.
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen
eller e ke en (P101).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg
lægehjælp (P308+P313). Vis denne e ket hvis muligt.
Indtagelse: Skyl munden med vand.
Indånding: Frisk lu og hvile.
Hudkontakt: Vask med vand og sæbe.
Kontakt med øjne: Skyl øjnene.

Holdbar i mindst 2 år e er produk onsdatoen som sammen med batchnummer findes stemplet
på emballagen.
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BRUGSANVISNING
Property 180 SC er et svampemiddel som besky er
kornafgrøder mod meldug ved forebyggende behandling.
Der er desuden moderat helbredende virkning ved
begyndende angreb. Meldug i hvede er mindre følsom end
meldug i de øvrige kornarter.
Anvendelse
Property 180 SC skal anvendes før eller ved begyndende
angreb. Der må maksimalt anvendes 2 behandlinger frem
l akset/toppen bryder frem (BBCH 49).
Første behandling udføres forebyggende, når de første
symptomer ses og inden spredning l ny lvækst finder
sted. En eventuel opfølgende behandling foretages 2-4 uger
senere a ængigt af vejrforhold og smi etryk.
Op mal virkning opnås ved behandling på ustressede
planter i god vækst. Fuldt regnfast e er 2 mer, men
størsteparten af optagelsen opnås allerede e er en me.
Afgrøder

Skadevolder

Dosering

Tidspunkt

Bemærkninger

Hvede, byg,
rug, tri cale
og spelt
- både med
og uden
udlæg

Meldug

0,5 l/ha

Ved
begyndende
angreb i
vækststadium
BBCH 30-49

Maksimalt 2
behandlinger pr.
vækstår. Minimum
14 dage mellem
behandlinger

Vandmængde og sprøjteteknik
Property 180 SC udsprøjtes med almindelig marksprøjte
eller lu assisteret sprøjte.
Ved almindelig marksprøjte anvendes 200-300 l vand.
Der anvendes en sprøjteteknik som sikrer en god
nedtrængning i afgrøden.
Dyseforslag:
Størrelse

Tryk

Has ghed

Vand/ha

025

3 bar

6,0 km/t

200 l

Ved risiko for vinddri anvendes lavdri dyser.
Opblanding
1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.
2) Tilsæt Property 180 SC via præpara yldeudstyret.
3) Fyld op med den resterende vandmængde og lsæt
eventuel blandingspartner under vejs.
Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under
udsprøjtningen.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling.
Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og
udsprøjtes på den behandlede afgrøde. For yderligere
regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af
sprøjteudstyret henvises l Bekendtgørelse nr. 906 af 24.
juni 2016 eller eventuel senere udgave.
Resistens
Pyriofenon lhører gruppen aryl-phenyl-ketone (FRAC kode Bemærk: Det er vig gt at sprøjtearbejdet starter med en
U8), hvis virkemekanisme endnu ikke er fuldt kendt. Der er rengjort sprøjte. Følg normal anvisning for rengøring af
sprøjteudstyr før og e er sprøjtning.
medium risiko for dannelse af resistens.
For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales
det at blande med eller ski e mellem midler med andre Opbevaring
Opbevares tørt og køligt, men fros rit.
virkemekanismer, som har god eﬀekt over for meldug.
Property 180 SC må maksimalt anvendes 2 gange i en
Bortskaﬀelse
afgrøde pr. vækstsæson.
Indholdet/beholderen bortskaﬀes i overensstemmelse
med kommunale regler for aﬀaldshåndtering (P501):
Tankblanding
Property 180 SC kan blandes med produkter med en anden Rester skal afleveres l den kommunale aﬀaldsordning
virkemekanisme af resistensforebyggende hensyn og for for farligt aﬀald. Tomme beholdere kan bortskaﬀes med
at opnå bredere svampeeﬀekt. Ved tankblanding følges dagrenova onen. Den tomme beholder bør skylles inden
bortskaﬀelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
anvisningerne for hvert produkt.
Property 180 SC kan blandes med produkter indeholdende Emballagen må ikke genbruges.
f.eks. boscalid, cyprodinil, epoxyconazol, propiconazol,
prothioconazol og tebuconazol.
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