SVAMPEMIDDEL
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og
anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at
bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj.
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
kartofler, ikke inden vækststadie BBCH 32 og ikke senere
end 14 dage før høst.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i
højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
(SPe3) Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,
der lever i vand.
(SP1) Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der
har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.
Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førsthjælp:
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Ved indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigelig vand. Fremkald ikke
opkastning. Søg lægehjælp og medbring denne etiket.
Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjne skyl grundigt med vand.
Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

SVAMPEMIDDEL NR. 856-1
BESKYTTES MOD FROST
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Midlet er et vanddispergerbart granulat.
Zoxamid 83 g/kg (8.3% w/w)
Mancozeb 667 g / kg (66.7% w / w)
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MINDST HOLDBAR I 2 ÅR EFTER
PRODUKTIONSDATOEN. PRODUKTONSDATO
OG BATCHNUMMER SE EMBALLAGEN.

Nettoindhold:

10 kg ℮

BRUGSANVISNING
Afgrøde

Skadevoldere

Tidspunkt

Dosering

Antal
Behandlinger

BehandlingsInterval

Kartofler

Kartoffelskimmel
(Phytophora
infestans)

BBCH: 32-90

1,8 kg / ha

Max 8

7-10 dage
(min. 7 dage)

Kartoffelbladplet
(Alternaria
solani) 1

1) ROXAM har sideeffekt mod kartoffelbladplet (Alternaria solani) under
forudsætning af gentagne behandlinger med ROXAM.

VIRKEMÅDE OG ANVENDELSE
ROXAM er et blandingsprodukt, sammensat af aktivstofferne mancozeb og zoxamide.
Mancozeb blokerer 6 forskellige enzymprocesser således at svampesporer ikke kan spire og
udvikles på behandlede bladdele. Zoxamid forhindrer eventuelle sporer i at vokse ved at binde
sig til tubulinet i cellen, hvilket nedbryder cellens cytoskelet og dermed forhindrer celledeling.
ROXAM bindes til plantens bladoverflade og trænger ind i bladets øverste lag.
ROXAM virker forebyggende overfor både blad-, stængel- og knoldsmitte. Virkningstiden
afhænger af klimatiske forhold, smittetryk samt afgrødens tilvækst på behandlingstidspunktet.
ROXAM indeholder desuden mikronæringsstofferne mangan, 100 g/kg og zink.
DOSERINGER OG ANVENDELSESTIDSPUNKT
ROXAM anvendes i en maksimal dosering på 1,8 kg/ha til bekæmpelse af kartoffelskimmel.
ROXAM har sideeffekt mod kartoffelbladplet (Alternaria solani) under forudsætning af
gentagne behandlinger. ROXAM anvendes normalt fra det tidspunkt, hvor rækkerne begynder
at lukke, ved det første skimmelvarsel eller efter behov, dog stadig som forebyggende
behandling.
BEHANDLINGSINTERVAL
Der behandles med et interval på 7-10 dage afhængig af smittetryk. Intervallet mellem
behandlingerne fastlægges ud fra flere faktorer bl.a. vejrudsigt, varslingsssystemets
anbefalinger, dyrket sort, konsulentrådgivning og vurdering i den enkelte mark. Maksimalt 8
behandlinger pr år
BEHANDLINGSFRIST
Optagning må tidligst ske 14 dage efter behandling med ROXAM.
KLIMAFORHOLD VED ANVENDELSE
ROXAM bør kun anvendes på en tør afgrøde så undlad at behandle afgrøden umiddelbart
efter regn eller vanding. Tilstræb morgen eller aften sprøjtninger. Sprøjt ikke ved temperaturer
over 25 º C og relativ lav luft fugtighed.
REGNFASTHED
ROXAM er regnfast en time efter behandling.
RESISTENSSTRATEGI
ROXAM indeholder aktivstofferne mancozeb og zoxamide. Mancozeb tilhører gruppen af
dithiocarbamater (FRAC gruppe M3), som vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens.
Der er ingen kendt krydsresistens til andre svampemiddelgrupper. Zoxamide tilhører gruppen
af benzamider (FRAC gruppe 22), som vurderes at have en lav til medium risiko for udvikling af
resistens.

For at undgå resistensudvikling anbefaler Gowan Crop Protection Ltd, at der anvendes
svampemidler med forskellige virkningsmekanismer i svampebekæmpelsen. Da ROXAM som
angivet har adskillige virkningsmekanismer, kan ROXAM med fordel anvendes som
blandingspartner til produkter, hvor der er risiko for resistensudvikling. Der bør altid anvendes
anbefalet dosering i en resistensbehandlingsstrategi. Det anbefales endvidere at have et
afvekslende sædskifte, da et anstrengt sædskifte ofte medfører øget sygdomstryk.
Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt)
kan skyldes begyndende resistensudvikling.
BLANDINGER
ROXAM er meget fleksibel som blandingspartner og kan blandes med
de fleste andre fungicider, insekticider og mikronæringsstoffer. Kontakt
Gowan Crop Protection Limited ved tvivlsspørgsmål.

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKE
Før sprøjteopgaven iværksættes sørg da for, at sprøjten er ordentligt rengjort og
efterset for belægninger, især hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre
afgrøder end kartofler. Sprøjtetanken fyldes ¾ med vand og omrøring startes. Den afmålte
mængde ROXAM tilsættes og tanken fyldes op. Sprøjtevæsken bør udsprøjtes umiddelbart
efter tilberedningen. Under påfyldning og kørsel skal omrøringen være konstant.
SPRØJTETEKNIK OG VANDMÆNGDE
Ved udsprøjtning anvendes 200-600 l vand/ha ved brug af en almindelig hydraulisk
sprøjte. Den højeste vandmængde anvendes i en kraftig afgrøde. Ved anvendelse af
luftassisterede sprøjter kan vandmængden reduceres.
Anvend dyser der giver så stor en dækning af afgrøden som mulig. Anvendelse af skiftevis
bagud og fremad rettede dyser på bommen forøger dækningen af afgrøden med sprøjtevæsken
og øger dermed effekten af ROXAM.
SPRØJT MED OMTANKE
Overvej om det er nødvendigt at behandle og brug lavest mulige dosering. Tænk på vildtet
og efterlad et usprøjtet bælte ved levende hegn, skov og vandløb. Følg altid etikettens
anvisninger og godt landmandsskab.
RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR
Rengøring af sprøjter med monteret tankspuledyse
BEMÆRK! Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktivér alle haner og
ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.
1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand -både indvendigt og
udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Skyllevandet kan
evt. sprøjtes over den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og
tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet
ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst
15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal.
4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.
5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over
et egnet areal. Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank kan punkt 2 med fordel startes
i marken. Er der ligeledes tilstrækkeligt med vand i rentvandstanken, kan punkt 3 også
startes. Tankspuledysen og omrøringen skal holdes i gang, mens der køres hjem. Vaske- og
skyllevandet udledes på arealer, hvor det ikke kan skade træer eller afgrøder, og hvorfra det ikke
kan løbe ud i vandløb, brønde eller kloakker.
RENGØRING AF SPRØJTER UDEN MONTERET TANKSPULEDYSE
I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten under punkt 3 (vaskning), skal tanken fyldes
helt med vand. Sørg for, at skyllevandet under punkterne 2 og 5 kommer i god kontakt med
alle indvendige flader i tanken.
NB: ved tankblanding, vær opmærksom på eventuelle andre krav til rengøring.
TOM EMBALLAGE OG PAKNINGSSTØRRELSE
ROXAM forhandles i 10 kg vakuumpakkede sække. 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 dagsrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet
hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.
LAGRING
ROXAM bør opbevares frostfrit og i tør uåbnet originalemballage beskyttet mod direkte sollys
og andre varmekilder.
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