Agro Bizz Pyraclostrobin
Svampemiddel
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn.
ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Farlig ved indtagelse (R22).
Irriterer huden (R38).
Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse (R65).
Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger
i vandmiljøet (R50/53).
Undgå indånding af dampe og aerosoltåger (S23).
Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den
eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale
om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Sundhedsskadelig
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst i hvede, og må ikke anvendes senere
end 42 dage før høst i rug, triticale, byg og havre.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet, vandløb, søer m.v. for at
beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt
produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra
gårdspladser og veje.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter, der indeholder
Pyraclostrobin ikke anvendes mere end 2 gange per sæson, i byg dog kun 1 gang per sæson.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Miljøfarlig
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Svampemiddel, nr.:
645 – 33
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Analyse:
Pyraclostrobin 250 G/L (24 % w/w) – indeholder solvent naphta (råolie) tung aromarisk.
Nettoindhold:
5 liter

Importør:
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Agro Bizz Pyraclostrobin
Svampemiddel nr. 645 – 33 Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.

Brugsanvisning
Anvendelse og virkemåde. Agro Bizz Pyraclostrobin er et strobilurin der virker ved at stoppe svampecellernes
energiforsyning. Midlet er systemisk virkende og bruges til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.
Agro Bizz Pyraclostrobin virker bedst ved at blive brugt inden svampesygdommene får etableret sig på afgrøden, og
virker mest forebyggende men har dog også nogen kurativ virkning. Agro Bizz Pyraclostrobin optages overvejende
gennem afgrødes blade. De bedste resultater vil opnås ved at blande med en anden type svampemiddel. Se skemaet om
behandling. Blandingspartneren vælges efter sygdommene der er, eller de der erfaringsmæssigt kommer i afgrøden.
Dosering og behandlingstidspunkt:
Afgrøde
Sygdomme
Byg (vår og Meldug 1), Bygbladplet 1),
vinter)
Bygrust og Skoldplet
Hvede
Hvedebrunplet, Brunrust,
Gulrust og Hvedebladplet 1)
Rug
Skoldplet og Brunrust.
Triticale
Havre

Skoldplet, Brunrust, Gulrust
og Hvedebrunplet 1)
Kornrust

Fuld
Stadie
Blandingspartner baseret på følgende aktivstoffer
dosering (BBCH) som det er tilladt at bruge 2)
1,0 l/ha 30 – 49 Cyprodinil, epoxiconazol, fenpropidin, metconazol,
propiconazol, prothioconazol, tebuconazol.
1,0 l/ha 30 – 69 Cyprodinil, epoxiconazol, fenpropidin, metconazol,
prothioconazol.
1,0 l/ha 30 – 65 Cyprodinil, epoxiconazol, metconazol, propiconazol,
prothioconazol, tebuconazol.
1,0 l/ha 30 – 69 Epoxiconazol, metconazol, prothioconazol.
1,0 l/ha

30 - 59

Epoxiconazol, propiconazol, prothioconazol,
tebuconazol.
1) Nedsat effekt mod disse sygdomme kan forekomme pga. resistente typer.
2) Læs altid brugsanvisningen for en blandingspartner grundigt. Vær især opmærksom på de forskellige
sprøjtefrister og afstandskrav til vandmiljøet som produkterne kan have. Cyprodinil er det eneste aktivstof med
virkning imod knækkefodsyge.

Forebyggelse af resistens blandt svampesygdomme. Agro Bizz Pyraclostrobin er et strobilurin. I den tid hvor
strobilurinbaserede produkter har været anvendt mod svampesygdomme i landbrugsafgrøder er der konstateret flere
tilfælde af resistens over for strobiluriner. Hvedemeldug og hvedegråplet kan ikke længere bekæmpes med strobiluriner.
Hos bygbladplet, bygmeldug og hvedebladplet er konstateret tilfælde af resistens over for strobiluriner i Danmark såvel
som i flere europæiske lande. Derfor anbefales følgende, også for at få bekæmpet svampesygdommene i afgrøden:
1) Bland så vidt muligt Agro Bizz Pyraclostrobin med et andet svampemiddel med en anden virkemekanisme –
f. eks epoxiconazol, fenpropidin, prothioconazol og tebuconazol. Vælg efter sygdomme og afgrøde.
2) Strobilurinbaserede produkter må maksimalt bruges to gange pr. sæson.
I byg må de dog kun bruges en gang pr. vækstsæson.
3) Anvend strobiluriner tidligt i sygdomsforløbet, midlerne virker mest forebyggende.
Sprøjteteknik
Dyse:
L/ha: Bar: Km/t:
ISO F/LD 025 150 3,0
8,0
ISO F/LD 025 200 2,4
5,4
ISO F/LD 03
240 3,0
6,0
ISO F/LD 04
300 3,0
6,4

Andre kombinationer kan bruges, se sprøjtens manual eller diverse
tabeller om det. Størst vandmængde bruges i tætte afgrøder, det er
vigtigt at hele afgrøden dækkes af sprøjtevæsken.
”Low – Drift” (LD) dyser bruges når der er fare for afdrift af
sprøjtetågen. Agro Bizz Pyraclostrobin er regnfast efter ca. ½ time.
Opblandet sprøjtevæske skal bringes ud med det samme.

Tilberedning af sprøjtevæsken
Start altid med en rengjort sprøjte. Sprøjten fyldes ¾ op med vand, start sprøjtens omrører, inden Agro Bizz
Pyraclostrobin hældes i sprøjten skal dunken rystes kraftigt. Skyl de tømte dunke flere gange med vand og hæld vandet i
sprøjten. Tilsæt en evt. blandingspartner, læs dennes brugsanvisning først. Blandingspartnere i granulat/pulverform og
tabletter skal normalt opløses før Agro Bizz Pyraclostrobin hældes i sprøjten. Fyld sprøjten op med vand. Omrøreren skal
køre indtil sprøjtevæsken er sprøjtet ud.
(=> vend)
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Brugsanvisning fortsat.
Blanding med andre midler
Agro Bizz Pyraclostrobin kan blandes med de øvrige gængse svampemidler til korn, CCC – produkter, samt med
insektmidler baseret på cypermethrin (Fastac m. fl.). Ved blanding med andre svampemidler halveres dosering på både
Agro Bizz Pyraclostrobin og blandingspartneren. Læs altid brugsanvisningen for en blandingspartner grundigt,
Især med hensyn til sprøjtefrister og afstand til vandmiljøet. Alle tankblandinger skal straks udsprøjtes.
Rengøring af sprøjten.
Sprøjten skal rengøres grundigt efter brug. Fyld først tanken med vand, sprøjt vandet ud på den mark der lige er
behandlet. Rens sprøjten med et egnet rensemiddel (fedtopløsende). Dyser og filtre renses separat. Har sprøjtens tank en
spuledyse monteret kan man nøjes med at fylde 10 – 15 % af tanken med vand.
Af hensyn til vandmiljøet er det vigtigt, at rengøringen og udtømning af skyllevand foretages et sted, hvorfra der ikke kan
udledes rester af sprøjtevæsken til søer, vandløb, brønde, dræn og eventuelle kloakker.
Omsåning:
Marker der er behandlet med Agro Bizz Pyraclostrobin kan sås om uden begrænsninger i valg af afgrøde.
Rester og tom emballage
Rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med
dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Opbevaring
Mellem 5° C og 40° C, utilgængeligt for børn og ikke sammen med drikkevarer, fødevarer og foderstoffer.
Bemærk at produktet er brandbart.
FØRSTEHJÆLP
Indånding:
Bring patienten ud i frisk luft. Konsulter læge ved fortsat ubehag.
Huden:
Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand (S28). Fjern forurenet tøj.
Forurenet tøj skal vaskes inden det bruges. Ved fortsat ubehag eller symptomer konsulteres en læge.
Øjnene:
Skyl omgående med rigeligt vand i mindst 15 min, brug øjenskyller. Fjern eventuelle kontaktlinser.
Konsulter en læge hurtigst muligt, - bedst med en øjenlæge/skadestue.
Indtagelse:
Fremkald ikke opkastning. Hvis personen er ved bevidsthed skyl munden. Konsulter straks læge.
Generelt:
En bevidstløs person skal straks under lægebehandling/på skadestue. Medbring etiketten eller
sikkerhedsdatablad ved lægekontakt. En læge der behandler kan indhente mere information ved
Giftlinien på Bispebjerg Hospital tlf.: 82 12 12 12.
Transport
UN nr. 2902 – ADR kl. 6.1 – PG III – Marine pollutant.
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