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For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Irriterer øjnene (R36).
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R50/53).
Undgå kontakt med huden (S24).
Undgå kontakt med øjnene (S25).
Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet (S37/39). Vær opmærksom
på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til bejdsning af vinterhvede og vinterrug i særlige bejdseanlæg.
Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Svampemiddel
Må kun anvendes til bejdsning af
vinterhvede og vinterrug
i særlige bejdseanlæg

Den bejdsede udsæd er giftig og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.
Beholderne/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.
Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der
straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket
normalt vil blive siddende, indtil indholdet er brugt.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Opbevares utilgængeligt for børn (S2).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).
Førstehjælp: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes (S26).
Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand (S28).
Ved mistanke om forgiftning kontakt læge og vis etiketten. Se også sikkerhedsdatabladet punkt 4.
Bortskaffelse af tom emballage: Se sikkerhedsdatabladet punkt 13.
Svampemiddel nr. 1-110
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Nettoindhold: 1000 liter
Flydende
Analyse: Difenoconazol 37,5 g/l (4% w/w)
Fabr. nr.:

1000 L

Lokalirriterende

Opbevares frostfrit/Oppbevares frostfritt
Förvaras frostfritt/Suojattava pakkaselta

Syngenta Crop Protection A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S.
Tel. 32 87 11 00

Miljøfarlig
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BRUGSANVISNING
01
Produktdata
Aktivstof
Difenoconazol 37,5 g/l
Formulering
Flydende
Fareklasse
Lokalirriterende (Xi), Miljøfarlig (N)
Emballage
1000 liter
Opbevaring
Frostfrit
02
Godkendt anvendelse
Må kun anvendes til bejdsning af vinterhvede og vinterrug i særlige bejdseanlæg.
03
Behandlingsfrister og restriktioner
Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.
Virkemåde og virkningsspektrum
04
Dividend® 037,5 LS er et svagt systemisk kontaktvirkende fungicidbejdsemiddel. Frøet optager en del af aktivstoffet under bejdsningen og
spiringen, hvilket er tilstrækkeligt til at kontrollere svampesygdomme på eller i frøet. Systemisk fordeling i planten er relativt svag.
Dividend® 037,5 LS er ret ubevægeligt i jord og forbliver derfor i området omkring frøet i længere tid efter bejdsningen. Frø og den spirende
plante er dermed beskyttet både udefra og indefra.
05

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING (ml/hkg)

Hvede

Stinkbrand, spiringsfusariose
Hvedebrunplet

120
150

Rug

Stængelbrand, spiringsfusariose

120

06
Bejdseteknik, rengøring m.m.
Bejdsemidler skal fordeles ensartet på alle frø, således at fejldosering og manglende beskyttelse af nogle frø undgås.
Dividend® 037,5 LS anvendes ufortyndet i almindelige kontinuerlige vådbejdseanlæg, hvor midlet sprøjtes på frøet via dyser eller rotationsskiver i et sprøjtekammer eller en roterende tromle. Bejdseanlægget kalibreres inden kommerciel bejdsning, idet strømningskarakteristikken
for forskellige bejdsemidler oftest er forskellig.
Mærkning af bejdset frø: Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.
Den bejdsede udsæd er giftig og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderne/emballagen må ikke anvendes til brødkorn,
andre levnedsmidler og foderstoffer.
Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/
emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.
Bortskaffelse af tom emballage: Den tomme rengjorte container hentes af Schütz Container Service. Udfyld faxblanketten (Euroticket) som
sidder i metallommen på containeren og send den til det nævnte faxnummer.
Tømning og rengøring sker ved at tømme containeren gennem bundventilen til drypning ophører. Skyl indvendigt med ca. 5 liter vand.
Hæld skyllevandet gennem bundventilen til drypning ophører (skyllevandet kan blandes med produktet ved næste behandlingstidspunkt).
Containerens yderside renses for eventuelle produktrester. Bemærk, at alle låg og ventiler skal være lukkede, så der ikke på nogen måde kan
dryppe fra containeren. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
07
Optimale virkningsforhold
Bejdsningen skal ske i egnede anlæg der giver en ensartet fordeling af Dividend® 037,5 LS på kernerne. Kornet skal være af god kvalitet der
er af ensartet kernestørrelse og fri for støv og urenheder.
Opbevaring: Produkter som opbevares i mere end seks måneder skal omrøres. Behandlingen bibeholder sin effektivitet under hele opbevaringsperioden eller i mindst to år. Behandlet udsæd bør dog ikke opbevares i mere end et år.
08
Tankblanding
Overbejdsning eller blanding med andre bejdsemidler er normalt ikke aktuelt. Hvor dette alligevel måtte være påkrævet udarbejdes speciel
vejledning.
09
Omsåning; efterfølgende afgrøder
Ingen restriktioner.
10
At bemærke
Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som
vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.
For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk
Registrerede varemærker:
Syngenta Group Company: Dividend®

