LFS Tebuconazol EW
Svampemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse
af svampesygdomme i korn,
raps og frøgræs
Deklaration:
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Svampemiddel nr.:
Analyse:

Indhold:

318-153
Tebuconazol
200 g/l (19,8% w/w)

10 liter

Godkendelsesindehaver:

LFS Kemi
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N

Sundhedsskadelig

Batch nr.: Se emballagen

Udløbsdato: Se emballagen.

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje.
Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage
uønskede langtidseffekter i vandmiljøet ( R52/53).
Undgå indånding af aerosoltåger.
Brug særligt arbejdstøj.
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde
med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs
nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i
Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter
kan medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i
korn, raps og frøgræs.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i
højere doseringer end de i brugsanvisningens 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 vækststadiet 69.
Maksimalt 2 behandlinger om året.
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
(vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i
vand.
Undgå at forurene 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.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer
og foderstoffer.
FØRSTEHJÆLP
Indånding: Bring personen i frisk luft og kontakt læge
Indtagelse: Ved indtagelse skyl straks munden grundigt
med vand. Fremkald ikke opkastning, søg læge.
Kontakt med huden: Ved kontakt med huden fjernes alt
forurenet tøj straks og huden vaskes med rigeligt vand og
sæbe.
Kontakt med øjnene: Skyl straks med vand (helst fra
øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern
eventuelle kontaktlinser.
Generelt: Søg læge ved vedvarende ubehag. Ved
henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller
etiket.

BRUGSANVISNING
Anvendelse
LFS Tebuconazol EW kan anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, raps og frøgræs.
LFS Tebuconazol EW er et systemisk svampemiddel som transporteres
med saftstrømmen rundt i planten. LFS Tebuconazol EW forbliver
forholdsvis jævnt fordelt i bladmassen. Når LFS Tebuconazol EW
optages i svampene hæmmes disses ergosteroldannelse. Virkningstid 34 uger ved fuld dosering og afhængig af vpkst.
Afgrøder/sygdom

anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med en anden
virkemekaniske enten i form af en tankblanding eller ved at skifte
middel. Der er observeret nedsat følsomhed hos Septoria tritici svampen
over for triazoler. For at mindske resistensudvilingen bør triazolerne
maximalt anvendes to gang pr. vækstsæson. Sælger påtager sig intet
ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse, ligeledes kan
sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt.
resistensdannelse. Resistensklasse 3.
Tilberedning af sprøjtevæsken
Fyld tanken halvt med vand. Tilsæt LFS Tebuconazol EW under
omrøring. Der omrøres under udsprøjtningen, som bør afsluttes inden
for få timer efter opblanding.
Tankblanding: Alle nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med
LFS Tebuconazol EW, under forudsætning af, at brugstidspunktet for
produkterne er sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner der
anvendes, er det vigtigt, at begge etikette-forskrifter overholdes.

Afgrøde

Skadegørere

Dosering

Vinterhvede

Meldug, gulrust, brunrust, hvedebrunplet, hvedegråplet*, aksfusarium og sneskimmel

0,75-1,25 l/ha
Stadie 30-69

Vårhvede

Meldug, gulrust, brunrust, hvedebrunplet, hvedegråplet* og aksfusarium

0,75-1,25 l/ha
Stadie 30-69

Vinterbyg

Bygpladplet*, bygmeldug, bygrust, skoldplet*, sneskimmel og
trådkølle

0,75-1,25 l/ha
Stadie 30-65

Vårbyg

Bygmeldug, bygrust, skoldplet*
bygbladplet*

0,75-1,25 l/ha
Stadie 30-65

Triticale

Gulrust, brunrust, hvedegråplet*
hvedebrunplet, meldug og sneskimmel

0,75-1,25 l/ha
Stadie 30-69

Rug

Rugmeldug, brunrust og skoldplet

0,75-1,25 l/ha
Stadie 30-69

Havre

Meldug og kronrust

0,75-1,25 l/ha
Stadie 30-65

Raps

Gråskimmel, skulpesvamp og
storknoldet knoldbægersvamp

0,75-1,25 l/ha
Stadie 65-69

Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige
betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i
Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger

Raps

Rodhalsråd (phoma)

0,75-1,25 l/ha
Efterår på afgrødens st. 14-18

Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Frøgræs

Meldug og rust
I hundegræs: Mastigosparium og
skoldplet
I rajgræs: Bygbladplet

0,75-1,25 l/ha
Stadie 31-55

* Kun moderat effekt på hvedegråplet, skoldplet og bygbladplet.

Blandingspartnere, som firmaerne står inde for
(som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller
af firmaet bag blandingspartneren):
Accurate Delta, Alliance, Ally ST, Amistar (Syngenta Crop Protection
A/S), Aproach, Briotril 400 EC, Bumper 25 EC, CCC 750, Cuadro 25
EC, Cycocel 750, Express ST, Folpan 500 SC, Harmony Plus ST,
Hussar, Hussar OD, Karate 2,5 WG, Maredo 125 SC, Mavrik 2F
(Makhteshim-Agan Holland B.V.), Moddus M, Mustang forte, Nexide
CS, Opera (BASF A/S), Oxitril CM, Pirimor G, Primus (Dow
AgroSciences Danmark A/S), Rubric, Starane 180S, Tern, Tomahawk
180 EC, Trece 750, Trimaxx, Magnesiumsulfat 10% Mg, Manganchelat
8% Mn, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er
med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle
forholdsregler følges
Agro Bizz Epoxiconazol 125 SC, Agro Bizz Tau-flu 2F, Agro Bizz
Thiacloprid OD 240, Agros MF, Agros Tau, Agros Tri, Bachlor 125 SC,
Biscaya OD 240, Cythrin 500, LFS Epoxiconazol SC, LFS Thiacloprid,
Nautius, Optimus, TO Epoxiconazol

Vejrforhold
LFS Tebuconazol EW bekæmper svampesygdomme så snart afgrøden
er i vækst dvs. fra 6oC. Ved stærk solskin og temperatur over 25oC, bør
først udsprøjtes efter kl. 20.00 eller før kl. 06.00.
Regn l time efter behandling påvirker ikke effekten.

Rengøring
Umiddelbart efter sprøjtning rengøres sprøjten omhyggeligt. Skyl
LFS Tebuconazol EW er særdeles effektiv mod disse afgrøders mest sprøjten grundigt både ind- og udvendigt. Sprøjt skyllevandet ud på
betydende sygdomme, som meldug, gulrust, aksfusarium, bygrust, allerede behandlede arealer. Husk at gennemskylle alle slanger og dyser.
gråskimmel, storknoldet knoldbægersvamp og skulpesvamp. Produktet
Rester og tom emballage
har moderat effekt mod hvedgråplet, skuldplet og bygbladplet.
Rester skal afleveres til den kommunale afdfaldsordning for farligt
Resistensdannelse
affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
virkemekaniske kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

