AG RO S M ET R A FENO N
Svampemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i
hvede, byg, triticale, rug og havre samt til bekæmpelse af knækkefodsyge i hvede, triticale og rug

DEKLARATION
Svampemiddel nr.: 650-77
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler.
Analyse: Metrafenon 300 g/l (25,2%)
Indeholder 1,2-benzisothiazoline-3-one
Formulering: flydende
Xi

Emballage:

1 liter
Lokalirriterende

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding
tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen
følges nøje.
R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R52/53: Skadelig
for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
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:
Må kun anvendes til bekæmpelse af meldug i hvede, byg, triticale, rug og
havre samt til bekæmpelse af knækkefodssyge i hvede, triticale og rug.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end
de i brugsanvisningen nævnte. Må i hvede, byg, rug, havre og triticale ikke
anvendes senere end 35 dage før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer
m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller beholdere, der har
indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå
forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Brugsanvisning

Generelt

Brugsanvisning

Generelt
Agros Metrafenon er et systemisk svampemiddel som anvendes mod
Agros Metrafenon er et systemisk svampemiddel som anvendes mod sygdomme i korn.
sygdomme
i korn.
Aktivstoffet
Aktivstoffet
påvirker
svampens
ånding.påvirker svampens ånding.

Afgrøder,
skadevolder,
dosering
sprøjtetidspunkt
Afgrøder,
skadevolder,
dosering
og og
sprøjtetidspunkt
Afgrøde
Skadegører
Dosis
Tidspunkt
Hvede vinter og
Knækkefodssyge
0,25–0,5 l/ha Stadie 30-32
vår
(moderart effekt)
Hvedemeldug
0,25-0,5 l/ha
Stadie 30-59
Byg vinter og vår
Bygmeldug
0,25–0,5 l/ha Stadie 30-59
Triticale og rug
Knækkefodssyge
0,25–0,5 l/ha Stadie 30-32
(moderart effekt)
Meldug
0,25–0,5 l/ha Stadie 30-59
Havre
Meldug
0,25–0,5 l/ha Stadie 30-59
For at undgå resistensudvikling anbefales det kun at anvende Agros Metrafenon 1 gand mod
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meldug,
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med en anden
virkemekanisme,
f.eks.og
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I særligt
angreb af meldug,
anbefales
det altid at
blande Agros
Metrafon
mednødvendig,
meldugmodtagelige
sorter,
hvor en opfølgende
behandling
mod meldug
kan være
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med enatanden
virkemekanisme,
morpholiner.
I særligt
anbefales
det ligeledes
anvende
et produkt med enf.eks.
anden
virkemekanisme.
meldugmodtagelige sorter, hvor en opfølgende behandling mod meldug
kan være nødvendig, anbefales det ligeledes at anvende et produkt med
en anden virkemekanisme.
Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes
vandmængder fra 200 til 400 liter per hektar.
Tankblanding

Sprøjteteknik
Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen.
Der anvendes vandmængder fra 200 til 400 liter per hektar.
Tankblanding
Agros Metrafenon kan blandes med de mest gængse produkter, som
bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.
Rengøring af sprøjtemateriel
Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Sprøjten skylles grundigt
med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal.
Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensemiddel. Lad
omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et
allerede behandlet areal. Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det
allerede behandlede areal.
Lagring
Agros Metrafenon skal opbevares frostfrit og tørt i uåbnet og ubeskadiget
originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Bortskaffelse af tom emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme
beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.
Bemærk
Agros er ikke ansvarlig for produktets effekt herunder skader og følgeskader som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssigt brug eller
opbevaring.
Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan
påvirke effekten

Førstehjælp:
Generelle anvisninger:
			
Indånding:		
Hudkontakt:		
			
Øjenkontakt:		
			
Indtagelse:		
			

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå
til lægen og medbring etiketten
Ro, frisk luft og lægehjælp.
Kommer stoffet på huden vaskes
straks med store mængder vand.
Kommer midlet i øjnene, skylles
straks grundigt med vand.
Skyl munden grundigt og drik
rigeligt vand. 		

