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Anbefalinger ved resistens
Hvis der konstateres resistens over for Talius® genbehandles marken hurtigst muligt med et andet
effektivt middel med en anden virkemekanisme.
Omsåning/omsprøjtning
Ingen restriktioner. Overskrid dog aldrig maximal dosis.
Sprøjteteknik, vandmængde og sprede/klæbemiddel
Der anvendes 100 – 200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder kan det være
nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning. Ved risiko for afdrift, bør der
anvendes “low drift” dyser eller der anvendes luft ved udsprøjtningen.
Forslag til Sprøjteteknik
Forhold
Normale forhold, eller
med luft, hvis risiko for
afdrift
”Low drift”, ved risiko
for afdrift

Dyse
ISO F 03
ISO F 025
ISO F 025
ISO LD 03
ISO LD 025
ISO LD 025

Vand (l/ha)
206
200
150
206
200
150

Tryk (bar)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Hastighed (km/t)
7,0
6,0
8,0
7,0
6,0
8,0

Fremstilling af sprøjtevæske
Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte.
Sprøjte med preparatfylder
Fyld tanken med vand til 50% af tank kapaciteten er nået og start omrøring. Tilsæt Talius® i preparatfylderen og åben ventilen i bunden af denne for at suge produktet ind i den cirkulerende væske
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i sprøjtetanken. Fortsæt med at tilsætte Talius® indtil den korrekte dosis er nået og fortsæt med at
tilføre en eventuel blandingspartner. Luk ventilen. Fyld efter med vand. Hvis en blandingspartner er
et granulat eller en tablet tilsættes disse før Talius® til tanken. Kræver blandingspartneren sprede/
klæbemiddel tilsættes det til sidst.
Sprøjte uden preparatfylder
Når der er 50 % vand i tanken, tilsættes den beregnede mængde Talius® under omrøring, mens
vandpåfyldningen fortsætter. Fyld efter med vand. Hvis en blandingspartner er et granulat eller
en tablet tilsættes disse før Talius® til tanken. Kræver blandingspartneren sprede/klæbemiddel
tilsættes det til sidst.
Sprøjtevæsken skal holdes i kontinuerlig omrøring under tilberedning og udsprøjtning. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes hurtigst muligt og senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med
andre midler udsprøjtes straks.

Sprøjteudstyret
Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan
indeholde rester, der frigøres og giver skade i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle
produkter.
Rengøring efter endt arbejde hindre, at ”fedthinder” og belægninger af sprøjtemidler ophobes
på indersiden af beholder, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er det ikke muligt at
rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring undgås.
Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en
eventuel indtørring i filtre med videre.
Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtningen foretages, så overlapninger undgås.
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Rengøring af sprøjteudstyr efter Talius®
Straks efter endt udsprøjtning med Talius® skal sprøjtemateriellet rengøres
grundigt, også selv om sprøjtningen fortsættes den næste dag. Rengøringen
udføres optimalt med All Clear Extra. Følg vejledningen nøje på produktets
etikette.
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.
Talius® er giftigt overfor vandlevende organismer.
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.
Emballagen må ikke genbruges.
EAK-kode: 020108
FORHOLDSREGLER
Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige
arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år. Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: ”Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler”.
• ved fremstilling af sprøjtevæsken anvendes: Handsker nitrilgummi (EN374),
beskyttelsesdragt type 6 (EN13034), gummiforklæde og gummistøvler nitrilgummi (EN13832-3 / EN ISO 20345), beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm
(EN166) og halvmaske med dampfilter A1 (EN 141).
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• v ed udbringning anvendes: Marksprøjte (spredebom på
traktor med lukket førerhus, bom < 1 m over jordoverfladen,
tryk < 3 bar): Handsker nitrilgummi (EN374), beskyttelsesdragt
type 4 (EN14605), gummistøvler nitrilgummi (EN13832-3 / EN
ISO 20345), beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm (EN166)
og halvmaske med partikelfilter A1 (EN 141). Beskyttelsesudstyret anvendes kun uden for førerhuset (ventilations system
slukket).
Se også Arbejdstilsynets vejledning: ”SIKKERHED OG BEKÆMPELSESMIDLER”.
• v ed transport: ADR/RID/IMDG: UN nr. 3082; Klasse 9; Pakkegruppe III; Marine pollutant
Farlig gods betegnelse: Miljøfarligt stof, flydende, n.o.s.
(proquinazid).

Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt
tillader det, bør ilden selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område.

Nødtelefon:
0046 (0)8 337043 eller Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212
Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.

SPILD
Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer
produktet i vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks
kommunens tekniske forvaltning, brandvæsen eller politiet.
Produktet fejes sammen og opsamles sammen med eventuelt
forurenet jord i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Ved
håndtering af produkt og spild anvendes beskyttelsestøj, som
beskrevet ovenfor.

Svampemiddel nr. 3-196
Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation gældende fra 25. marts 2017.

BRAND
Evakuer straks området, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet, og om der evt. er andre farlige stoffer
som f.eks. gødning.
Passende slukningsmidler: CO2, pulver, vandtåge eller skum.
Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.
Anvend så lidt vand som muligt, og undgå at det kommer i kloak, brønde eller vandløb.
Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet
åndedrætsværn. Undgå indånding af røg/damp da den indeholder kulilter og kvælstofilter. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.

Varemærke registreret af
Aproach®, Ally®, Express®, Harmony®: DuPont; All Clear™:
Service Chemicals; Bell® : BASF; Bumper®, Orius®, Stereo®:
ADAMA; Moddus®: Syngenta; Cerone®, Folicur®, Proline®:
Bayer Crop Sciences.
Generelle betingelser og ansvar
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt,
samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem
ikke foreskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af
produktet.

Analyse:
Proquinazid. (CAS No:189278-12-4)....................200 g/L (20%w/w ved 20ºC)
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DUPONT DANMARK ApS

Langebrogade 1
1411 København K
Tlf. 32 66 20 00
www.dupontagro.dk
DuPont er ISO 14000 og 9000 certificeret.
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FARE

Talius

®

SVAMPEMIDDEL

Midlet er et emulsionskoncentrat.
Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikations dato.
Opbevares frostfrit i original forpakning
Se vedlagte brugsanvisning.
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FUNGICID

MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF SVAMPESYGDOMME I HVEDE,
RUG OG TRITICALE.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
® Varemærke registreret af DuPont

Indhold: 1

L

K-39877/31703- DENMARK

Fabrikations nr./Fabrikations dato:
Se emballagens bund.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare
(EUH401).
Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse (P280).
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for
pesticider. Dispensation til anvendelse gælder i perioden 25. marts 2017 til 25. juni 2017. Tilladelse
til opbevaring bortfalder den 25. juni 2017.
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 hvede, rug og triticale.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må i hvede ikke anvendes senere end i vækststadium 65.
Må i rug og triticale ikke anvendes senere end i vækststadium 49.
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) 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 under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
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Anbefalinger ved resistens
Hvis der konstateres resistens over for Talius® genbehandles marken hurtigst muligt med et andet
effektivt middel med en anden virkemekanisme.
Omsåning/omsprøjtning
Ingen restriktioner. Overskrid dog aldrig maximal dosis.
Sprøjteteknik, vandmængde og sprede/klæbemiddel
Der anvendes 100 – 200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder kan det være
nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning. Ved risiko for afdrift, bør der
anvendes “low drift” dyser eller der anvendes luft ved udsprøjtningen.
Forslag til Sprøjteteknik
Forhold
Normale forhold, eller
med luft, hvis risiko for
afdrift
”Low drift”, ved risiko
for afdrift

Dyse
ISO F 03
ISO F 025
ISO F 025
ISO LD 03
ISO LD 025
ISO LD 025

Vand (l/ha)
206
200
150
206
200
150

Tryk (bar)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Hastighed (km/t)
7,0
6,0
8,0
7,0
6,0
8,0

Fremstilling af sprøjtevæske
Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte.
Sprøjte med preparatfylder
Fyld tanken med vand til 50% af tank kapaciteten er nået og start omrøring. Tilsæt Talius® i preparatfylderen og åben ventilen i bunden af denne for at suge produktet ind i den cirkulerende væske
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i sprøjtetanken. Fortsæt med at tilsætte Talius® indtil den korrekte dosis er nået og fortsæt med at
tilføre en eventuel blandingspartner. Luk ventilen. Fyld efter med vand. Hvis en blandingspartner er
et granulat eller en tablet tilsættes disse før Talius® til tanken. Kræver blandingspartneren sprede/
klæbemiddel tilsættes det til sidst.
Sprøjte uden preparatfylder
Når der er 50 % vand i tanken, tilsættes den beregnede mængde Talius® under omrøring, mens
vandpåfyldningen fortsætter. Fyld efter med vand. Hvis en blandingspartner er et granulat eller
en tablet tilsættes disse før Talius® til tanken. Kræver blandingspartneren sprede/klæbemiddel
tilsættes det til sidst.
Sprøjtevæsken skal holdes i kontinuerlig omrøring under tilberedning og udsprøjtning. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes hurtigst muligt og senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med
andre midler udsprøjtes straks.

Sprøjteudstyret
Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan
indeholde rester, der frigøres og giver skade i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle
produkter.
Rengøring efter endt arbejde hindre, at ”fedthinder” og belægninger af sprøjtemidler ophobes
på indersiden af beholder, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er det ikke muligt at
rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring undgås.
Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en
eventuel indtørring i filtre med videre.
Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtningen foretages, så overlapninger undgås.
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Rengøring af sprøjteudstyr efter Talius®
Straks efter endt udsprøjtning med Talius® skal sprøjtemateriellet rengøres
grundigt, også selv om sprøjtningen fortsættes den næste dag. Rengøringen
udføres optimalt med All Clear Extra. Følg vejledningen nøje på produktets
etikette.
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.
Talius® er giftigt overfor vandlevende organismer.
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.
Emballagen må ikke genbruges.
EAK-kode: 020108
FORHOLDSREGLER
Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige
arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år. Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: ”Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler”.
• v ed fremstilling af sprøjtevæsken anvendes: Handsker nitrilgummi (EN374),
beskyttelsesdragt type 6 (EN13034), gummiforklæde og gummistøvler nitrilgummi (EN13832-3 / EN ISO 20345), beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm
(EN166) og halvmaske med dampfilter A1 (EN 141).
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• v ed udbringning anvendes: Marksprøjte (spredebom på
traktor med lukket førerhus, bom < 1 m over jordoverfladen,
tryk < 3 bar): Handsker nitrilgummi (EN374), beskyttelsesdragt
type 4 (EN14605), gummistøvler nitrilgummi (EN13832-3 / EN
ISO 20345), beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm (EN166)
og halvmaske med partikelfilter A1 (EN 141). Beskyttelsesudstyret anvendes kun uden for førerhuset (ventilations system
slukket).
Se også Arbejdstilsynets vejledning: ”SIKKERHED OG BEKÆMPELSESMIDLER”.
• v ed transport: ADR/RID/IMDG: UN nr. 3082; Klasse 9; Pakkegruppe III; Marine pollutant
Farlig gods betegnelse: Miljøfarligt stof, flydende, n.o.s.
(proquinazid).

Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt
tillader det, bør ilden selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område.

Nødtelefon:
0046 (0)8 337043 eller Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212
Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.

SPILD
Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer
produktet i vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks
kommunens tekniske forvaltning, brandvæsen eller politiet.
Produktet fejes sammen og opsamles sammen med eventuelt
forurenet jord i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Ved
håndtering af produkt og spild anvendes beskyttelsestøj, som
beskrevet ovenfor.

Svampemiddel nr. 3-196
Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation gældende fra 25. marts 2017.

BRAND
Evakuer straks området, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet, og om der evt. er andre farlige stoffer
som f.eks. gødning.
Passende slukningsmidler: CO2, pulver, vandtåge eller skum.
Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.
Anvend så lidt vand som muligt, og undgå at det kommer i kloak, brønde eller vandløb.
Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet
åndedrætsværn. Undgå indånding af røg/damp da den indeholder kulilter og kvælstofilter. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.

Varemærke registreret af
Aproach®, Ally®, Express®, Harmony®: DuPont; All Clear™:
Service Chemicals; Bell® : BASF; Bumper®, Orius®, Stereo®:
ADAMA; Moddus®: Syngenta; Cerone®, Folicur®, Proline®:
Bayer Crop Sciences.
Generelle betingelser og ansvar
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt,
samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem
ikke foreskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af
produktet.

Analyse:
Proquinazid. (CAS No:189278-12-4)....................200 g/L (20%w/w ved 20ºC)
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DUPONT DANMARK ApS

Langebrogade 1
1411 København K
Tlf. 32 66 20 00
www.dupontagro.dk
DuPont er ISO 14000 og 9000 certificeret.
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Talius

®

SVAMPEMIDDEL

Midlet er et emulsionskoncentrat.
Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikations dato.
Opbevares frostfrit i original forpakning
Se vedlagte brugsanvisning.
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FUNGICID

MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF SVAMPESYGDOMME I HVEDE,
RUG OG TRITICALE.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
® Varemærke registreret af DuPont

Indhold: 1

L

K-39877/31703- DENMARK

Fabrikations nr./Fabrikations dato:
Se emballagens bund.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare
(EUH401).
Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse (P280).
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for
pesticider. Dispensation til anvendelse gælder i perioden 25. marts 2017 til 25. juni 2017. Tilladelse
til opbevaring bortfalder den 25. juni 2017.
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 hvede, rug og triticale.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må i hvede ikke anvendes senere end i vækststadium 65.
Må i rug og triticale ikke anvendes senere end i vækststadium 49.
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) 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 under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
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BRUGSANVISNING
FØRSTEHJÆLP

Afgrøde

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge
ved betydelig påvirkning.

Vinterhvede,
rug og triticale

Indtagelse: Søg læge og vis etiketten, hvis det er muligt. Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol.
Rens munden med vand. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden.

( SI D E

Behandlingstidspunkt
BBCH 29-49

8 )

Antal beh.

Vandmængde

Dosis

1

100-200 l/ha

0,125 –
0,25 l/ha

I hvede til
BBCH 65

I tætte afgrøder
evt. 300 l/ha

Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj og vask huden med sæbe og rigeligt vand. Dette er vigtigt for
at minimere kontakten med huden da produktet er lokalirriterede. Ved fortsat hudirritation, søg læge.
Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med rigeligt vand og læge kontaktes. Øjet
holdes vidt åbent under skyldningen. Rens også øjet under øjenlåget.
Nødtelefon: 0046 8 337043 eller Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212.
Anvendelsesområde
Talius® er godkendt til bekæmpelse af meldug i vinterhvede, rug og triticale. Behandling må ikke ske
senere end BBCH 49 i rug og triticale, och BBCH 65 i vinterhvede. Undgå altid vinddrift til læhegn og
naboafgrøder eller marker, samt udledning af produktet til vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). Talius®
må kun anvendes 1 gang per sæson. For yderligere forebyggelse og bredere svampekontrol bør Talius®
udbringes i tankblanding med egnet partner.

Sidste beh.
tidspunkt
I rug og
triticale til
BBCH 49.
I hvede til
BBCH 65.

Virkemåde
Talius® indeholder aktivstoffet proquinazid, der tilhører gruppen quinazoliner. Talius® virker lokalsystemisk i planten med translaminar (bladgennemtrængende) transport gennem bladet. Produktet påvirker
sporevitaliteten og sporespiringen så hyferne ikke trænger ind i bladet og etablerer angreb. Sporerne
giver ikke ny infektion. Talius® påvirker endvidere plantens eget forsvar til aktiv bekæmpelse af melduggen.
Talius® bekæmper meldug i hvede, rug og triticale. Talius® udbringes forebyggende før sygdommen har
etableret sig i afgrøden. Hvis meldugen er veletableret skal Talius® blandes med en egnet partner med
kurativ effekt. Talius® har ofte en forstærkende effekt sammen med andre produkter.
Når Talius® udbringes korrekt og i fuld dosering har produktet forebyggende effekt i 4 til 6 uger.
Afgrøder
Talius® kan anvendes på alle sorter af vinterhvede, rug og triticale.
Sygdomme
Talius® bekæmper meldug (Erysiphe graminis).
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VOLET
Optimale virkningsforhold og regnfasthed
Afgrøden: Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet
af f.eks. tørke, vand, frost, næringsmangel eller tidligere
sprøjtninger.
Langtidseffekt: Talius® langtidseffekt afhænger af dosering,
sygdomstryk og af afgrødens udvikling.
Temperatur: Talius® kan anvendes, når dagtemperaturen
er over 6 grader og afgrøden er i aktiv vækst. Virkningen
er i øvrigt ikke særlig temperatur afhængig. Ved stærkt
solskin og dagtemperatur over 25° C bør sprøjtningen dog
udføres efter klokken 20 om aftenen eller før klokken 06 om
morgenen.
Regnfasthed: Talius® er regnfast når produktet er tørret
ind på bladene, ca. ½ -1 time efter behandling. Sprøjt ikke
i våde afgrøder der ikke tørrer i løbet af få timer efter behandlingen.
Behandlingstidspunkt
Må i hvede ikke anvendes senere end i vækststadium 65.
Må i rug og triticale ikke anvendes senere end i vækststadium 49.
Afgrøden sprøjtes præventivt eller som minimum når de
første symptomer på meldugangreb er konstateret.
Tidspunktet afhænger af forholdene for sygdommen, men
første sprøjtning bør normalt fortages så tidligt som muligt
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(BBCH 29-30). Ind imellem kommer meldug senere, behandling udføres da ved begyndende varsling for meldug.
Meldug resistente sorter behandles oftes kun én gang og
da senere, når spidsen af fanebladet er synligt (BBCH37).
Opfølgende behandling med et andet middel kan foretages
efter 4-6 uger.
Dosis
Maksimal dosering er 0,25 l/ha per behandling.
Maksimalt 1 behandling per år.
Talius® har god langtidseffekt ved fuld dosering, ved lavere
dosering reduceres langtidseffekten.
Blanding med andre midler
For at undgå udvikling af resistente sygdomme, bør Talius®
udbringes i blanding med et svampemiddel med en anden
virkemekanisme eller i et program hvor produkter med
forskellig virkemekanism indgår. Mulige blandingspartnere
er Aproach®, Bell®, Bumper®, Folicur®, Orius®, Proline®,
og Stereo®. Se etiketten på det relevante produkt.
Blandingen sikrer en bredere effekt med kontrol af andre
svampesygdomme.
Talius® kan også blandes med ukrudtsmidler som f.eks. Ally®,
Express®, Express® Gold og Harmony® Plus, med insektmidler
der er godkendt i kornafgrøder, samt vækstreguleringsmidler
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f.eks. CCC, Moddus® og Cerone®. Ved blanding med
mangansulfat, bør der maksimalt anvendes 2 kg/100 l vand
og der må ikke blandes med sprede-/klæbemiddel. Der bør
maksimalt blandes 2 produkter.
Forskellige faktorer som vandkvalitet, temperatur, vandets
hårdhed mm. kan indvirke på blandingen. Lav derfor altid en
prøveblanding først. Uanset hvilken blandingspartner der
anvendes er det vigtigt at begge etiketteforskrifter omkring
blanding, sprøjtefrister, rengøring m.m. overholdes.
Resistens
Talius® tilhører FRAC resistens gruppe No. 13, Mode of
Action gruppe E1. Talius® virkemåde er ny og mekanismen
er endnu ikke fuldt afklaret. På trods af dette kan der ved
uhensigtsmæssig brug opbygges resistens hos meldug
mod det aktive stof.
For at udsætte det tidspunkt hvor sygdommene udvikler
resistens bør man følge følgende retningslinjer:
1. Anvend maksimalt en behandling med Talius® pr. sæson.
2. Anvend Talius® forebyggende før infektionen etableres
og spredes.
3. Anvend eventuelt Talius® med en blandingspartner der
har en anden virkemekanisme på meldug.
4. Anvend doseringer, både af Talius® og blandingspartner,
der giver en effektiv bekæmpelse.
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BRUGSANVISNING
FØRSTEHJÆLP

Afgrøde

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge
ved betydelig påvirkning.

Vinterhvede,
rug og triticale

Indtagelse: Søg læge og vis etiketten, hvis det er muligt. Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol.
Rens munden med vand. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden.
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Behandlingstidspunkt
BBCH 29-49
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Antal beh.

Vandmængde

Dosis

1

100-200 l/ha

0,125 –
0,25 l/ha

I hvede til
BBCH 65

I tætte afgrøder
evt. 300 l/ha

Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj og vask huden med sæbe og rigeligt vand. Dette er vigtigt for
at minimere kontakten med huden da produktet er lokalirriterede. Ved fortsat hudirritation, søg læge.
Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med rigeligt vand og læge kontaktes. Øjet
holdes vidt åbent under skyldningen. Rens også øjet under øjenlåget.
Nødtelefon: 0046 8 337043 eller Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212.
Anvendelsesområde
Talius® er godkendt til bekæmpelse af meldug i vinterhvede, rug og triticale. Behandling må ikke ske
senere end BBCH 49 i rug og triticale, och BBCH 65 i vinterhvede. Undgå altid vinddrift til læhegn og
naboafgrøder eller marker, samt udledning af produktet til vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). Talius®
må kun anvendes 1 gang per sæson. For yderligere forebyggelse og bredere svampekontrol bør Talius®
udbringes i tankblanding med egnet partner.

Sidste beh.
tidspunkt
I rug og
triticale til
BBCH 49.
I hvede til
BBCH 65.

Virkemåde
Talius® indeholder aktivstoffet proquinazid, der tilhører gruppen quinazoliner. Talius® virker lokalsystemisk i planten med translaminar (bladgennemtrængende) transport gennem bladet. Produktet påvirker
sporevitaliteten og sporespiringen så hyferne ikke trænger ind i bladet og etablerer angreb. Sporerne
giver ikke ny infektion. Talius® påvirker endvidere plantens eget forsvar til aktiv bekæmpelse af melduggen.
Talius® bekæmper meldug i hvede, rug og triticale. Talius® udbringes forebyggende før sygdommen har
etableret sig i afgrøden. Hvis meldugen er veletableret skal Talius® blandes med en egnet partner med
kurativ effekt. Talius® har ofte en forstærkende effekt sammen med andre produkter.
Når Talius® udbringes korrekt og i fuld dosering har produktet forebyggende effekt i 4 til 6 uger.
Afgrøder
Talius® kan anvendes på alle sorter af vinterhvede, rug og triticale.
Sygdomme
Talius® bekæmper meldug (Erysiphe graminis).
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Optimale virkningsforhold og regnfasthed
Afgrøden: Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet
af f.eks. tørke, vand, frost, næringsmangel eller tidligere
sprøjtninger.
Langtidseffekt: Talius® langtidseffekt afhænger af dosering,
sygdomstryk og af afgrødens udvikling.
Temperatur: Talius® kan anvendes, når dagtemperaturen
er over 6 grader og afgrøden er i aktiv vækst. Virkningen
er i øvrigt ikke særlig temperatur afhængig. Ved stærkt
solskin og dagtemperatur over 25° C bør sprøjtningen dog
udføres efter klokken 20 om aftenen eller før klokken 06 om
morgenen.
Regnfasthed: Talius® er regnfast når produktet er tørret
ind på bladene, ca. ½ -1 time efter behandling. Sprøjt ikke
i våde afgrøder der ikke tørrer i løbet af få timer efter behandlingen.
Behandlingstidspunkt
Må i hvede ikke anvendes senere end i vækststadium 65.
Må i rug og triticale ikke anvendes senere end i vækststadium 49.
Afgrøden sprøjtes præventivt eller som minimum når de
første symptomer på meldugangreb er konstateret.
Tidspunktet afhænger af forholdene for sygdommen, men
første sprøjtning bør normalt fortages så tidligt som muligt
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(BBCH 29-30). Ind imellem kommer meldug senere, behandling udføres da ved begyndende varsling for meldug.
Meldug resistente sorter behandles oftes kun én gang og
da senere, når spidsen af fanebladet er synligt (BBCH37).
Opfølgende behandling med et andet middel kan foretages
efter 4-6 uger.
Dosis
Maksimal dosering er 0,25 l/ha per behandling.
Maksimalt 1 behandling per år.
Talius® har god langtidseffekt ved fuld dosering, ved lavere
dosering reduceres langtidseffekten.
Blanding med andre midler
For at undgå udvikling af resistente sygdomme, bør Talius®
udbringes i blanding med et svampemiddel med en anden
virkemekanisme eller i et program hvor produkter med
forskellig virkemekanism indgår. Mulige blandingspartnere
er Aproach®, Bell®, Bumper®, Folicur®, Orius®, Proline®,
og Stereo®. Se etiketten på det relevante produkt.
Blandingen sikrer en bredere effekt med kontrol af andre
svampesygdomme.
Talius® kan også blandes med ukrudtsmidler som f.eks. Ally®,
Express®, Express® Gold og Harmony® Plus, med insektmidler
der er godkendt i kornafgrøder, samt vækstreguleringsmidler
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f.eks. CCC, Moddus® og Cerone®. Ved blanding med
mangansulfat, bør der maksimalt anvendes 2 kg/100 l vand
og der må ikke blandes med sprede-/klæbemiddel. Der bør
maksimalt blandes 2 produkter.
Forskellige faktorer som vandkvalitet, temperatur, vandets
hårdhed mm. kan indvirke på blandingen. Lav derfor altid en
prøveblanding først. Uanset hvilken blandingspartner der
anvendes er det vigtigt at begge etiketteforskrifter omkring
blanding, sprøjtefrister, rengøring m.m. overholdes.
Resistens
Talius® tilhører FRAC resistens gruppe No. 13, Mode of
Action gruppe E1. Talius® virkemåde er ny og mekanismen
er endnu ikke fuldt afklaret. På trods af dette kan der ved
uhensigtsmæssig brug opbygges resistens hos meldug
mod det aktive stof.
For at udsætte det tidspunkt hvor sygdommene udvikler
resistens bør man følge følgende retningslinjer:
1. Anvend maksimalt en behandling med Talius® pr. sæson.
2. Anvend Talius® forebyggende før infektionen etableres
og spredes.
3. Anvend eventuelt Talius® med en blandingspartner der
har en anden virkemekanisme på meldug.
4. Anvend doseringer, både af Talius® og blandingspartner,
der giver en effektiv bekæmpelse.
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Anbefalinger ved resistens
Hvis der konstateres resistens over for Talius® genbehandles marken hurtigst muligt med et andet
effektivt middel med en anden virkemekanisme.
Omsåning/omsprøjtning
Ingen restriktioner. Overskrid dog aldrig maximal dosis.
Sprøjteteknik, vandmængde og sprede/klæbemiddel
Der anvendes 100 – 200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder kan det være
nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning. Ved risiko for afdrift, bør der
anvendes “low drift” dyser eller der anvendes luft ved udsprøjtningen.
Forslag til Sprøjteteknik
Forhold
Normale forhold, eller
med luft, hvis risiko for
afdrift
”Low drift”, ved risiko
for afdrift

Dyse
ISO F 03
ISO F 025
ISO F 025
ISO LD 03
ISO LD 025
ISO LD 025

Vand (l/ha)
206
200
150
206
200
150

Tryk (bar)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Hastighed (km/t)
7,0
6,0
8,0
7,0
6,0
8,0

Fremstilling af sprøjtevæske
Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte.
Sprøjte med preparatfylder
Fyld tanken med vand til 50% af tank kapaciteten er nået og start omrøring. Tilsæt Talius® i preparatfylderen og åben ventilen i bunden af denne for at suge produktet ind i den cirkulerende væske
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i sprøjtetanken. Fortsæt med at tilsætte Talius® indtil den korrekte dosis er nået og fortsæt med at
tilføre en eventuel blandingspartner. Luk ventilen. Fyld efter med vand. Hvis en blandingspartner er
et granulat eller en tablet tilsættes disse før Talius® til tanken. Kræver blandingspartneren sprede/
klæbemiddel tilsættes det til sidst.
Sprøjte uden preparatfylder
Når der er 50 % vand i tanken, tilsættes den beregnede mængde Talius® under omrøring, mens
vandpåfyldningen fortsætter. Fyld efter med vand. Hvis en blandingspartner er et granulat eller
en tablet tilsættes disse før Talius® til tanken. Kræver blandingspartneren sprede/klæbemiddel
tilsættes det til sidst.
Sprøjtevæsken skal holdes i kontinuerlig omrøring under tilberedning og udsprøjtning. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes hurtigst muligt og senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med
andre midler udsprøjtes straks.

Sprøjteudstyret
Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan
indeholde rester, der frigøres og giver skade i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle
produkter.
Rengøring efter endt arbejde hindre, at ”fedthinder” og belægninger af sprøjtemidler ophobes
på indersiden af beholder, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er det ikke muligt at
rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring undgås.
Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en
eventuel indtørring i filtre med videre.
Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtningen foretages, så overlapninger undgås.

(SIDE
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Rengøring af sprøjteudstyr efter Talius®
Straks efter endt udsprøjtning med Talius® skal sprøjtemateriellet rengøres
grundigt, også selv om sprøjtningen fortsættes den næste dag. Rengøringen
udføres optimalt med All Clear Extra. Følg vejledningen nøje på produktets
etikette.
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.
Talius® er giftigt overfor vandlevende organismer.
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.
Emballagen må ikke genbruges.
EAK-kode: 020108
FORHOLDSREGLER
Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige
arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år. Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: ”Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler”.
• v ed fremstilling af sprøjtevæsken anvendes: Handsker nitrilgummi (EN374),
beskyttelsesdragt type 6 (EN13034), gummiforklæde og gummistøvler nitrilgummi (EN13832-3 / EN ISO 20345), beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm
(EN166) og halvmaske med dampfilter A1 (EN 141).
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• v ed udbringning anvendes: Marksprøjte (spredebom på
traktor med lukket førerhus, bom < 1 m over jordoverfladen,
tryk < 3 bar): Handsker nitrilgummi (EN374), beskyttelsesdragt
type 4 (EN14605), gummistøvler nitrilgummi (EN13832-3 / EN
ISO 20345), beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm (EN166)
og halvmaske med partikelfilter A1 (EN 141). Beskyttelsesudstyret anvendes kun uden for førerhuset (ventilations system
slukket).
Se også Arbejdstilsynets vejledning: ”SIKKERHED OG BEKÆMPELSESMIDLER”.
• v ed transport: ADR/RID/IMDG: UN nr. 3082; Klasse 9; Pakkegruppe III; Marine pollutant
Farlig gods betegnelse: Miljøfarligt stof, flydende, n.o.s.
(proquinazid).

Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt
tillader det, bør ilden selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område.

Nødtelefon:
0046 (0)8 337043 eller Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212
Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.

SPILD
Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer
produktet i vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks
kommunens tekniske forvaltning, brandvæsen eller politiet.
Produktet fejes sammen og opsamles sammen med eventuelt
forurenet jord i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Ved
håndtering af produkt og spild anvendes beskyttelsestøj, som
beskrevet ovenfor.

Svampemiddel nr. 3-196
Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation gældende fra 25. marts 2017.

BRAND
Evakuer straks området, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet, og om der evt. er andre farlige stoffer
som f.eks. gødning.
Passende slukningsmidler: CO2, pulver, vandtåge eller skum.
Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.
Anvend så lidt vand som muligt, og undgå at det kommer i kloak, brønde eller vandløb.
Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet
åndedrætsværn. Undgå indånding af røg/damp da den indeholder kulilter og kvælstofilter. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.

Varemærke registreret af
Aproach®, Ally®, Express®, Harmony®: DuPont; All Clear™:
Service Chemicals; Bell® : BASF; Bumper®, Orius®, Stereo®:
ADAMA; Moddus®: Syngenta; Cerone®, Folicur®, Proline®:
Bayer Crop Sciences.
Generelle betingelser og ansvar
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt,
samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem
ikke foreskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af
produktet.

Analyse:
Proquinazid. (CAS No:189278-12-4)....................200 g/L (20%w/w ved 20ºC)

FACE

PRIN CIPALE

RECTO

(SIDE

4)

(SIDE

5)

DUPONT DANMARK ApS

Langebrogade 1
1411 København K
Tlf. 32 66 20 00
www.dupontagro.dk
DuPont er ISO 14000 og 9000 certificeret.
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FARE

Talius

®

SVAMPEMIDDEL

Midlet er et emulsionskoncentrat.
Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikations dato.
Opbevares frostfrit i original forpakning
Se vedlagte brugsanvisning.

VOLET

GRUPPE

13

FUNGICID

MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF SVAMPESYGDOMME I HVEDE,
RUG OG TRITICALE.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
® Varemærke registreret af DuPont

Indhold: 1

L

K-39877/31703- DENMARK

Fabrikations nr./Fabrikations dato:
Se emballagens bund.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare
(EUH401).
Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse (P280).
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for
pesticider. Dispensation til anvendelse gælder i perioden 25. marts 2017 til 25. juni 2017. Tilladelse
til opbevaring bortfalder den 25. juni 2017.
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 hvede, rug og triticale.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må i hvede ikke anvendes senere end i vækststadium 65.
Må i rug og triticale ikke anvendes senere end i vækststadium 49.
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) 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 under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
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Anbefalinger ved resistens
Hvis der konstateres resistens over for Talius® genbehandles marken hurtigst muligt med et andet
effektivt middel med en anden virkemekanisme.
Omsåning/omsprøjtning
Ingen restriktioner. Overskrid dog aldrig maximal dosis.
Sprøjteteknik, vandmængde og sprede/klæbemiddel
Der anvendes 100 – 200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder kan det være
nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning. Ved risiko for afdrift, bør der
anvendes “low drift” dyser eller der anvendes luft ved udsprøjtningen.
Forslag til Sprøjteteknik
Forhold
Normale forhold, eller
med luft, hvis risiko for
afdrift
”Low drift”, ved risiko
for afdrift

Dyse
ISO F 03
ISO F 025
ISO F 025
ISO LD 03
ISO LD 025
ISO LD 025

Vand (l/ha)
206
200
150
206
200
150

Tryk (bar)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

Hastighed (km/t)
7,0
6,0
8,0
7,0
6,0
8,0

Fremstilling af sprøjtevæske
Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte.
Sprøjte med preparatfylder
Fyld tanken med vand til 50% af tank kapaciteten er nået og start omrøring. Tilsæt Talius® i preparatfylderen og åben ventilen i bunden af denne for at suge produktet ind i den cirkulerende væske
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i sprøjtetanken. Fortsæt med at tilsætte Talius® indtil den korrekte dosis er nået og fortsæt med at
tilføre en eventuel blandingspartner. Luk ventilen. Fyld efter med vand. Hvis en blandingspartner er
et granulat eller en tablet tilsættes disse før Talius® til tanken. Kræver blandingspartneren sprede/
klæbemiddel tilsættes det til sidst.
Sprøjte uden preparatfylder
Når der er 50 % vand i tanken, tilsættes den beregnede mængde Talius® under omrøring, mens
vandpåfyldningen fortsætter. Fyld efter med vand. Hvis en blandingspartner er et granulat eller
en tablet tilsættes disse før Talius® til tanken. Kræver blandingspartneren sprede/klæbemiddel
tilsættes det til sidst.
Sprøjtevæsken skal holdes i kontinuerlig omrøring under tilberedning og udsprøjtning. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes hurtigst muligt og senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med
andre midler udsprøjtes straks.

Sprøjteudstyret
Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan
indeholde rester, der frigøres og giver skade i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle
produkter.
Rengøring efter endt arbejde hindre, at ”fedthinder” og belægninger af sprøjtemidler ophobes
på indersiden af beholder, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er det ikke muligt at
rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand således at udtørring undgås.
Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave. Man bør dog være opmærksom på en
eventuel indtørring i filtre med videre.
Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtningen foretages, så overlapninger undgås.
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Rengøring af sprøjteudstyr efter Talius®
Straks efter endt udsprøjtning med Talius® skal sprøjtemateriellet rengøres
grundigt, også selv om sprøjtningen fortsættes den næste dag. Rengøringen
udføres optimalt med All Clear Extra. Følg vejledningen nøje på produktets
etikette.
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.
Talius® er giftigt overfor vandlevende organismer.
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.
Emballagen må ikke genbruges.
EAK-kode: 020108
FORHOLDSREGLER
Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige
arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år. Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: ”Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler”.
• v ed fremstilling af sprøjtevæsken anvendes: Handsker nitrilgummi (EN374),
beskyttelsesdragt type 6 (EN13034), gummiforklæde og gummistøvler nitrilgummi (EN13832-3 / EN ISO 20345), beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm
(EN166) og halvmaske med dampfilter A1 (EN 141).
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• v ed udbringning anvendes: Marksprøjte (spredebom på
traktor med lukket førerhus, bom < 1 m over jordoverfladen,
tryk < 3 bar): Handsker nitrilgummi (EN374), beskyttelsesdragt
type 4 (EN14605), gummistøvler nitrilgummi (EN13832-3 / EN
ISO 20345), beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm (EN166)
og halvmaske med partikelfilter A1 (EN 141). Beskyttelsesudstyret anvendes kun uden for førerhuset (ventilations system
slukket).
Se også Arbejdstilsynets vejledning: ”SIKKERHED OG BEKÆMPELSESMIDLER”.
• v ed transport: ADR/RID/IMDG: UN nr. 3082; Klasse 9; Pakkegruppe III; Marine pollutant
Farlig gods betegnelse: Miljøfarligt stof, flydende, n.o.s.
(proquinazid).

Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt
tillader det, bør ilden selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område.

Nødtelefon:
0046 (0)8 337043 eller Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212
Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.

SPILD
Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer
produktet i vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks
kommunens tekniske forvaltning, brandvæsen eller politiet.
Produktet fejes sammen og opsamles sammen med eventuelt
forurenet jord i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Ved
håndtering af produkt og spild anvendes beskyttelsestøj, som
beskrevet ovenfor.

Svampemiddel nr. 3-196
Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation gældende fra 25. marts 2017.

BRAND
Evakuer straks området, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet, og om der evt. er andre farlige stoffer
som f.eks. gødning.
Passende slukningsmidler: CO2, pulver, vandtåge eller skum.
Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.
Anvend så lidt vand som muligt, og undgå at det kommer i kloak, brønde eller vandløb.
Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet
åndedrætsværn. Undgå indånding af røg/damp da den indeholder kulilter og kvælstofilter. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.

Varemærke registreret af
Aproach®, Ally®, Express®, Harmony®: DuPont; All Clear™:
Service Chemicals; Bell® : BASF; Bumper®, Orius®, Stereo®:
ADAMA; Moddus®: Syngenta; Cerone®, Folicur®, Proline®:
Bayer Crop Sciences.
Generelle betingelser og ansvar
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt,
samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem
ikke foreskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af
produktet.

Analyse:
Proquinazid. (CAS No:189278-12-4)....................200 g/L (20%w/w ved 20ºC)
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DUPONT DANMARK ApS

Langebrogade 1
1411 København K
Tlf. 32 66 20 00
www.dupontagro.dk
DuPont er ISO 14000 og 9000 certificeret.
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FARE

Talius

®

SVAMPEMIDDEL

Midlet er et emulsionskoncentrat.
Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikations dato.
Opbevares frostfrit i original forpakning
Se vedlagte brugsanvisning.

VOLET

GRUPPE

13

FUNGICID

MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF SVAMPESYGDOMME I HVEDE,
RUG OG TRITICALE.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
® Varemærke registreret af DuPont

Indhold: 1

L

K-39877/31703- DENMARK

Fabrikations nr./Fabrikations dato:
Se emballagens bund.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare
(EUH401).
Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse (P280).
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for
pesticider. Dispensation til anvendelse gælder i perioden 25. marts 2017 til 25. juni 2017. Tilladelse
til opbevaring bortfalder den 25. juni 2017.
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 hvede, rug og triticale.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må i hvede ikke anvendes senere end i vækststadium 65.
Må i rug og triticale ikke anvendes senere end i vækststadium 49.
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) 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 under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
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Talius

®

SVAMPEMIDDEL
GRUPPE

13

FUNGICID

MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF
SVAMPESYGDOMME I HVEDE, RUG OG TRITICALE.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver
gyldig autorisation.

® Varemærke registreret af DuPont
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K-39878/31703- DENMARK

Nødtelefon: 0046 (0)8 337043 eller Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212
Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.
Svampemiddel nr. 3-196
Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation gældende fra 25. marts 2017.

DUPONT DANMARK ApS

Langebrogade 1
1411 København K
Tlf. 32 66 20 00
www.dupontagro.dk
DuPont er ISO 14000 og 9000 certificeret.

FARE
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse (P280).
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider. Dispensation til anvendelse gælder i
perioden 25. marts 2017 til 25. juni 2017. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 25. juni 2017.
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 hvede, rug og triticale.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må i hvede ikke anvendes senere end i vækststadium 65.
Må i rug og triticale ikke anvendes senere end i vækststadium 49.
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) 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 under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge
(P305+P351+P338+P310).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

Fabrikations nr./Fabrikations dato:
Se emballagens bund.

Analyse: Proquinazid. (CAS No:189278-12-4)............200 g/L (20%w/w ved 20ºC)

Indhold:

10x1 L

Midlet er et emulsionskoncentrat.
Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikations dato.
Opbevares frostfrit i original forpakning
Se vedlagte brugsanvisning.
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