Agro Bizz Tebuconazol 200 EW
Svampemiddel
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn, raps og frøgræs
ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).
Meget giftig for vandlevende organismer; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger
i vandmiljøet (R50/53).
Undgå indånding af aerosoltåger (S23).
Brug særligt arbejdstøj (S36).
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).
Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den
eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynet informationsmateriale
om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Sundhedsskadelig
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn, raps og frøgræs.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering end de i brugsanvisningen nævnte.
Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadie 69 og ikke senere end 5 uger før høst.
Maksimalt 2 behandlinger om året.
Må i byg og havre ikke anvendes senere end vækststadie 65 og ikke senere end 6 uger før høst.
Maksimalt 2 behandlinger om året.
Må i raps ikke anvendes senere end vækststadie 69. Maksimalt 2 behandlinger om året.
Halmen fra frøgræs må ikke anvendes som foder.
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet, (vandløb, søer mv.) 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 (S29).
Opbevares utilgængeligt for børn (S2).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).
Svampemiddel, nr.:
645 – 32
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Analyse:
Tebuconazol: 200 G/L (19,8 % w/w)
Nettoindhold:
5 + 20 liter

Importør: Agro Bizz Kemi ApS– Herluf Trolles Vej 257 – 5220 Odense SØ
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Brugsanvisning
Anvendelse og virkemåde.
Agro Bizz Tebuconazol 200 EW er en ergosterolhæmmer. Ergosterol bruges af svampeceller til at
opbygge cellemembraner, og ved at hæmme dannelsen af ergosterol stoppes dannelsen af nye
svampeceller. Agro Bizz Tebuconazol200 EW optages gennem afgrødes blade og transporteres med
saftstrømmen rundt i planten. Aktivstoffet tebuconazol fordeler sig forholdsvis jævnt i planten.
Virkningstid 3 – 4 uger ved fuld dosering dog også afhængig af plantens vækst.
Dosering og behandlingstidspunkt.
Korn og raps må maksimalt behandles 2 gange om året med Agro Bizz Tebuconazol 200 EW.
Afgrøde:
Sygdomme:
Dosering og
vækststadie:
Vinterhve Meldug, gulrust, brunrust, hvedebrunplet, hvedegråplet 1),
0,75 – 1,25 l/ha v.s. 30
de
aksfusarium og sneskimmel.
- 69
Vårhvede Meldug, gulrust, brunrust, hvedebrunplet, hvedegråplet 1) og
0,75 – 1,25 l/ha v.s. 30
aksfusarium.
– 69
Vinterbyg Meldug, brunrust, trådkølle, sneskimmel, skoldplet 1) og
0,75 – 1,25 l/ha v.s. 30
bygbladplet 1).
– 65
Vårbyg
Meldug, brunrust, skoldplet 1) og bygbladplet 1).
0,75 – 1,25 l/ha v.s. 30
– 65
Triticale
Gulrust, brunrust, hvedegråplet 1), hvedebrunplet, meldug og
0,75 – 1,25 l/ha v.s. 30
sneskimmel.
– 69
Rug
Meldug, brunrust og skoldplet 1).
0,75 – 1,25 l/ha v.s. 30
– 69
Havre
Meldug og kornrust
0,75 – 1,25 l/ha v.s. 30
– 65
Raps
Gråskimmel, skulpesvamp og storknoldet knoldbægersvamp.
1,00 – 1,25 l/ha v.s. 30
– 69
Frøgræs
Meldug og rust. Samt i hundegræs: Skoldplet og
0,75 – 1,25 l/ha v.s. 30
mastigosporiumbladplet
– 55
I rajgræs: Plet- og netnekrose.
1) Der kan kun forventes moderat effekt på hvedegråplet, skoldplet og bygbladplet.
Resistens
Gentagende anvendelse af samme middel eller med midler med samme virkemekanisme kan
resultere i resistensdannelse over for svampesygdomme. Det anbefales at veksle mellem midler med
forskellig virkemekanisme, hvis der svampesprøjtes to gange i vækstsæsonen. Man kan også
tankblande to forskelligt virkende svampemidler for at mindske risikoen for resistens. En
blandingspartner vælges ud fra det aktuelle sygdomsbillede i den mark der skal behandles.
Sprøjteteknik
Brug 150 – 300 liter vand pr. ha. Størst vandmængde
Forslag til dyser tryk mm.
bruges i tætte afgrøder. Det er vigtigt at hele afgrøden
Dyse:
Tryk:
Hastighed:
Vandmængde:
dækkes af sprøjtevæsken. ”Low – Drift” (LD) – dyser
ISO F/LD 02
3 bar
6 km/t
160 l/ha
ISO F/LD 03
3 bar
6 km/t
240 l/ha
bruges når der er fare for afdrift af sprøjtetågen.
Sprøjt ikke i stærk varme, tørke og kraftigt solskin.

Andre kombinationer kan bruges, se sprøjtens manual eller diverse tabeller.
Der bør være mindst 6°C når der sprøjtes. Ved stærk solskin og temperaturer over 25° C bør der
sprøjtes efter kl. 20.00 eller før kl. 06.00. Agro Bizz Tebuconazol 200 EW er regnfast efter 1 time.
Tilberedning af sprøjtevæsken.
Start altid med en rengjort sprøjte. Sprøjten fyldes halvt op med vand, start sprøjtens omrører, og lad
den køre til sprøjtningen er udført. Inden Agro Bizz Tebuconazol 200 EW hældes i sprøjten skal
dunken omrystes, fyld det sidste vand i tanken. Skyl de tømte dunke med vand og hæld vandet i
sprøjten. Midler i fast form (pulver/granulater) skal ved tankblanding opløses i tanken først.
Opblandet sprøjtevæske skal bringes ud straks.
Blanding med andre midler.
Agro Bizz Tebuconazol 200 EW kan blandes med fungicider: Strobiluriner, Maredo 125 SC, Opus,
Opera og Tern. Ved blanding med andre svampemidler halveres dosering af både Agro Bizz
Tebuconazol 200 EW samt blandingspartneren.
Agro Bizz Tebuconazol 200 EW kan også blandes med herbicider: Produkter baseret på sulfunylurea
(mini – midler), Briotril 400 EC, Oxitril CM og fluroxypyr (Tomahawk og Starane) med
vækstreguleringsmidlerne, CCC – midler og Moddus M og med insektmidler: Mavrik 2F, Pirimor G
og Karate. Mangansulfat af god kvalitet kan også iblandes.
VIGTIGT, læs altid brugsanvisningen for en eventuel blandingspartner grundigt. Søg eventuelt
yderligere oplysning.
Vær især opmærksom på blandingspartnerens sprøjtefrist samt afstandskravene til vandmiljøet.
(=> vend)
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Brugsanvisning (fortsat)
Rengøring af sprøjten.
Sprøjten, inkl. dyser, sier og sprøjtebom, skal rengøres grundigt efter brug. Først skylles det hele
igennem med vand, der efter med et rensemiddel. Af hensyn til vandmiljøet er det vigtigt, at
rengøringen og udtømning af skyllevand og rensevæske foretages et sted, hvorfra der ikke kan
udledes rester af sprøjtevæsken til vandmiljøet (søer, vandløb etc.). Vær opmærksom på dræn og
kloakker. Det er bedst at udlede det første skyllevand på den mark der lige er behandlet.
Efterfølgende afgrøder: I marker der er behandlet med tebuconazol kan der efter høst af afgrøden sås
alle afgrøder.
Rester og tom emballage: Rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes til anden kommunal affaldsordning. Den tomme beholder bør
skylles inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken når den tilberedes.
Opbevaring: mellem 5 og 45° C, utilgængeligt for børn og ikke sammen med drikkevarer, fødevarer
og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP
Generelt:
En bevidstløs patient skal straks til læge/skadestue. Medbring etiket eller
sikkerhedsdatablad.
Indånding: Bring patienten ud i frisk luft. Konsulter læge ved fortsat ubehag/ildebefindende.
Huden:
Fjern forurenet tøj. Vask huden med sæbe, derefter afskylles med varmt vand.
Forurenet tøj skal vaskes inden det bruges igen. Konsulter altid læge efter hudkontakt.
Øjnene:
Skyl omgående med rigeligt vand i mindst 20 – 30 min, bedst med en øjenskyller. Fjern
evt. kontaktlinser. Konsulter straks læge/øjenlæge.
Indtagelse: Opkastning må ikke fremprovokeres. Hvis personen er ved bevidsthed skyl munden.
Konsulter straks læge/skadestue. Medbring etiket eller sikkerhedsdatablad. Symptomatisk
behandling.
En læge der behandler kan indhente mere information ved Giftlinien (Bispebjerg Hospital) tlf.: 82 12
12 12.
Transport:
UN 3082 ADR kl. 9 PG III – Marine Polutant
Proper shipping name:
Environmentally hazardous substance liquid N. O. S.
Agro Bizz Kemi ApS – Herluf Trolles Vej 257 – 5220 Odense SØ

