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Dette plantebeskyttelsesmiddel
må kun købes af professionelle
og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.
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Svampemiddel. Må kun
anvendes til bekæmpelse af
svampesygdomme i korn.
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Nettoindhold:

INDHOLD
Svampemiddel, nr. 613-15
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen
1107/2009.
Analyse: Azoxystrobin 250 g/l (22,9 % w/w).
32 % af blandingen består af en eller ﬂere bestanddele af
ukendt akut inhalationstoksicitet.
Midlet er et suspensionskoncentrat.
Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen
med batchnummer ﬁndes stemplet på emballagen.

Registreringsindehaver: GLOBACHEM N.V.
Lichtenberglaan 2019 | B-3800 Sint Truiden, Belgien
www.globachem.com

Salg og rådgivning: Nordisk Alkali
Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø | Tlf. 4649 1171 | www.nordiskalkali.dk
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ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Farlig ved indånding (H332).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Undgå indånding af spray (P261).
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).
Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med
og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige
sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og ikke senere end 35 dage før
høst.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt
produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
FØRSTEHJÆLP
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
INDTAGELSE: Rens munden med vand. Fremkald ikke opkastning.
HUDEN: Kommer stoffet på huden vaskes straks med vand og sæbe. Fjern forurenet beklædning.
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring
til GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag (P304+340+P312).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+351+338). Ved vedvarende
øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).
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BRUGSANVISNING
Globaztar 250 SC indeholder azoxystrobin, et bredtvirkende svampemiddel fra strobiluringruppen. Det har
systemisk, translaminar og kontaktvirkende egenskaber.
Azoxystrobin hæmmer svampenes ånding. Virkemåden er forskellig fra andre svampemiddelgrupper. Hvis
Globaztar 250 SC bruges i blandinger, skal øvrige svampemidler være af en anden type.
En del af virkningen er en ”forgrønnende” effekt, da bladmassen holder sig grøn i lang tid.
Optimale betingelser
Anvendes bedst forebyggende på afgrøder i god vækst med adgang til tilstrækkelig vand og næring. Generelt er
gode vækstforhold og temperaturer over 8-10 °C gavnlig for effekten. Regnfast efter ca. 1 time.
Virkningen holder sig i 4-6 uger, når kornet er i strækningsvækst. Der kan opnås længere effekt, når flagbladet
eller akset er kommet frem.
Dosering
Afgrøde
Vinterhvede

Vårhvede

Vinterbyg
Vårbyg

Skadegører
Gulrust (Puccinia striiformis)
Brunrust (Puccinia recondita)
Hvedebrunplet (Parastagonospora nodorum)
Gulrust (Puccinia striiformis)
Brunrust (Puccinia recondita)
Hvedebrunplet (Parastagonospora nodorum)
Bygbladplet (Pyrenophora teres)
Bygrust (Puccinia hordei)
Bygbladplet (Pyrenophora teres)
Bygrust (Puccinia hordei)

Rug

Brunrust (Puccinia recondita)

Vintertriticale

Gulrust (Puccinia striiformis)
Brunrust (Puccinia recondita)
Gulrust (Puccinia striiformis)
Brunrust (Puccinia recondita)

Vårtriticale

Havre

Kronrust (Puccinia coronate sp. avenae)
Havrens bladpletsyge (Pyrenophora avenae)

Dosering og behandlingstidspunkt*
0,4 l/ha i BBCH 30–33
0,5–1,0 l/ha i BBCH 37–71
0,4 l/ha i BBCH 30–35
0,8 l/ha i BBCH 37–45
0,5–1,0 l/ha i BBCH 45–69
0,4 l/ha i BBCH 30–33
0,5–1,0 l/ha i BBCH 37–69
0,4 l/ha i BBCH 30–35
0,8 l/ha i BBCH 37–45
0,5–1,0 l/ha i BBCH 45–69
0,4 l/ha i BBCH 30–33
0,5–1,0 l/ha i BBCH 37–69
0,4 l/ha i BBCH 30–33
0,5–1,0 l/ha i BBCH 37–69
0,4 l/ha i BBCH 30–35
0,8 l/ha i BBCH 37–45
0,5–1,0 l/ha i BBCH 45–69
0,4 l/ha i BBCH 30–35
0,8 l/ha i BBCH 37–45
0,5–1,0 l/ha i BBCH 45–69

* Den maksimale dosering pr. sæson er 1 l/ha. Maksimalt to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dage mellem
behandlinger.
Vandmængde og sprøjteteknik
Anvend Globaztar 250 SC i mindst 200 l vand pr. ha. Ved kraftig afgrøde kan det svare sig at øge vandmængden
til 250-300 l for at opnå bedre dækning.
Anvend en sprøjteteknik som giver medium store dråber ved eksempelvis 2 bars tryk og 6-8 km/t. Ved risiko for
vinddrift anvendes altid low drift dyser.
Opblanding
OMRYSTES FØR BRUG
1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.
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2) Tilsæt Globaztar 250 SC via præparatfyldeudstyret.
3) Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt 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. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk
vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere
regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26.
november 2018 eller eventuel senere udgave.
Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes i
andre afgrøder end korn.
Resistens
Det aktive stof i Globaztar 250 SC, azoxystrobin, tilhører gruppen strobiluriner (FRAC kode C3). Risikoen for
resistens er høj som for andre strobiluriner. Der er krydsresistens inden for gruppen strobiluriner.
For at undgå udvikling af resistens skal følgende strategi følges:
- Anvend i blandinger eller strategier med svampemidler med anden virkemekanisme.
- Anvend aldrig strobiluriner mere end to gange i træk
- Anvend anbefalet dosering og anvend ved rette anvendelsestidspunkt.
- Anvend forebyggende eller ved tidligt angreb. Undgå behandling af etablerede angreb.
Restriktioner
Undgå vinddrift til omgivelserne.
Behandl ikke når planterne er våde.
Behandl ikke lige efter frost eller når frost forventes.
Behandl ikke ved temperaturer over 25 °C.
Behandl ikke stressede afgrøder.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.
Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
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 genbruges.
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ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Farlig ved indånding (H332).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Undgå indånding af spray (P261).
Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).
Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med
og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og ikke senere end 35 dage før høst.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen
nævnte.
Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens
ikke sprøjteudstyr nær overﬂadevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
FØRSTEHJÆLP
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
INDTAGELSE: Rens munden med vand. Fremkald ikke opkastning.
HUDEN: Kommer stoffet på huden vaskes straks med vand og sæbe. Fjern forurenet beklædning.
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til
GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag (P304+340+P312).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i ﬂere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+351+338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
(P337+313).

19_10230706_06_Globaztar_10L base_DK.indd 1

13/02/2019 14:56:32

