OPERA
Svampemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn

DEKLARATION
Svampemiddel nr. 570-28
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.
Indhold : 5 liter
Analyse : Pyraclostrobin 133 g/liter
Epoxyconazol g/liter
Registreringsindehaver:

Herluf Trolles Vej 257
5220 Odense SØ
Tlf 7020 4903

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges
nøje.
R22: Farlig ved indtagelse
R38: Irriterer huden
R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt
R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen
R63: Mulighed for skade på barnet under graviiteten
R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S23: Undgå indånding af aerosoltåger.
S36: Brug særligt arbejdstøj.
S37: 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 svampesygdomme i korn.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
Må i hvede ikke anvendes senere end 35 dage før høst.
Må i ryg, byg, triticale og havre ikke anvendes senere end 42 dage før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.).
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

BRUGSANVISNING
Anvendelse
Opera består af 2 komponenter pyraclostrobin og epoxiconazol som supplerer hinanden
godt og dermed fro en bred dækning af afgrøden.
Opera anvendes fra begyndende buskning strækning og til og med aksbeskyttelsen.

Doserings- og anvendelsesskema
Brug Opera ved begyndende angreb af skadevolderne, som Opera er effektiv overfor.
Afgrøde
Hvede

Byg

Havre
Rug

Triticale

Skadegører
Meldug
Gulrust
Brunrust
Hvedebladplet
Septoria
Meldug
Bygrust
Skoldplet
Bygbladplet
Meldug
Kronrust
Meldug
Brunrust
Skoldplet
Meldug
Brunrust
Gulrust
Septoria

Skadegører
Hvedemeldug
Bygmeldug
Gulrust
Brunrust
Bygrust
Septoria
Hvedebladplet
Skoldplet
Bygbladplet

Dosering
l/ha
0,75 – 1,50

0,50 – 1,50

0,50 – 1,50
0,75 – 1,50

0,75 – 1,50

Effekt
☺☺
☺☺☺(☺)
☺☺☺☺(☺)
☺☺☺☺(☺)
☺☺☺☺(☺)
☺☺☺☺☺
☺☺☺☺(☺)
☺☺☺☺
☺☺☺☺☺

Stadie
30 – 49
30 – 59
49 – 71
30 – 71
30 – 71
29 – 39
39 – 65
29 – 49
29 – 65
29 – 59
29 – 59
30 – 49
49 – 65
30 – 49
30 – 49
49 – 71
30 – 59
30 – 71

Blandinger
Opera kan blandes med de midler som normalt bruges i afgrøden på det tidspunkt. Læs
dog etiketten på blandingspartneren indgående.
Tilberedning af sprøjtevæske
Fyld sprøjten ¾ op med vand og tilsæt Opera fyld derefter resten af vandet i. Sprøjten skal
være omhyggelig rengjort inden påfyldning begyndes.
Klima
Undgå at sprøjte i for kraftig vind.
Sprøjteteknik
Anvend 150 – 250 liter vand pr ha og vælg en bomhøjde på 40 -45 cm over afgrøden.
Rengøring af sprøjten
Efter sprøjtning rengøres sprøjten med vand og et ammoniumbaseret rengøringsmiddel.
Tøm sprøjten på det allerede sprøjtede areal.
Resistens
Resistens kan forekomme i nye svampetyper, Agro Bizz kan derfor ikke påtage sig ansvar
for problemer der måtte opstå i den forbindelse.
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.
Lagring
Lagres frostfrit i uåbnet emballage
Førstehjælp
Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.
Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge
og vis denne beholder eller etiket.
Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i
mindst 15 minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

