Tilt® 250 EC
Svampemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i
korn, frøgræs, roer og græsplæner
Gældende fra 26. november 2015: Dette
plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og
anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse:
Propiconazol 250 g/L (25,3%)
Svampemiddel nr.: 1-4
Formulering:
Midlet er et emulgerbart koncentrat
Virkemåde: FRAC 3
Midlet indeholder solventnaphta (råolie), tung aromatisk.
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Tilt® 250 EC
Advarsel og førstehjælp

Svampemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig
autorisation.
FARE
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Brandfarlig væske og damp (H226).
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).
Forårsager hudirritation (H315).
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).
Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt (P210).
Undgå indånding af spray (P261).
Bær beskyttelseshandsker/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,
frøgræs, roer og græsplæner.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer
end de i brugsanvisningen nævnte.
Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadium 71 før høst.
Må i byg, rug, havre og triticale ikke anvendes senere end vækststadium
65 før høst.
Må i roer ikke anvendes senere end 21 dage før høst.
Halm fra behandlet frøgræs må ikke bruges til foder.
For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen
angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i
samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder
epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne
nedsættes tilsvarende.
Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt
ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier
jf. brugsanvisningerne (SPe1).
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte
organismer, der lever i vand (SPe3).
Ungå 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).
Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+233).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
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FØRSTEHJÆLP
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Ved brand: Anvend vand til brandslukning (P370 + P378).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301+310+331).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+352).
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk lift og sørg for at vejrtrækningen lettes (P304+340+312).
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 hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+313).
Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse (P362+364).
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).

ÅBEN HER

Advarsel og førstehjælp

Tilt® 250 EC
Svampemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig
autorisation.
FARE
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Brandfarlig væske og damp (H226).
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).
Forårsager hudirritation (H315).
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).
Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt (P210).
Undgå indånding af spray (P261).
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse
for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt
lovpligtige sikkerhedsdatablad.
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FØRSTEHJÆLP
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Ved brand: Anvend vand til brandslukning (P370 + P378).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301+310+331).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+352).
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk lift og sørg for at vejrtrækningen lettes (P304+340+312).
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 hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+313).
Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse (P362+364).
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).

Brugsanvisning

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre
straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn,
frøgræs, roer og græsplæner.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer
end de i brugsanvisningen nævnte.
Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadium 71 før høst.
Må i byg, rug, havre og triticale ikke anvendes senere end vækststadium
65 før høst.
Må i roer ikke anvendes senere end 21 dage før høst.
Halm fra behandlet frøgræs må ikke bruges til foder.
For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen
angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i
samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder
epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne
nedsættes tilsvarende.
Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt
ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier
jf. brugsanvisningerne (SPe1).
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte
organismer, der lever i vand (SPe3).
Ungå 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).
Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+233).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

BRUGSANVISNING
Afgrøder/sygdomme
Tilt® 250 EC anvendes mod blad- og akssygdomme i korn og frøgræs
samt visse sygdomme i plæner og i bederoer. Tilt(r) 250 EC er et
bredtvirkendesvampemiddel til bekæmpelseaf almindeligt forekommendesvampesygdommei korn, frøgræs, bederoer og på græsplæner jævnfør
nedenstående tabel.

Brugsanvisning

Dosering: Normaldosering 0,5 L/ha Tilt® 250 EC. Maximal dosering pr
behandling er 0,5 L/ha, og maximal dosering pr. sæson er 1.0 L/ ha
Afgrøde

Skadegører

Dosis

Hvede

God bekæmpelse af
hvedebladplet.
Lav til moderat effect på
meldug
Moderat effekt på
brunrust, gulrust og
Septoria tritici

0,3 – 0,5 L/ha, VS 29-71
Ved første tegn på angreb
eller efter varsling

Byg

Moderat effekt på bygrust,
bygbladplet, meldug og
skoldplet

0,3 – 0,5 L/ha, VS 29-65
Ved første tegn på angreb
eller efter varsling

Havre

Moderat effekt på meldug

0,3 – 0,5 L/ha, VS 29-65
Ved første tegn på angreb
eller efter varsling

Rug, triticale

Moderat effekt på
meldug, brunrust, gulrust,
skoldplet, hvedebrunplet
og hvedegråple

0,3 – 0,5 L/ha, VS 29-65
Ved første tegn på angreb
eller efter varsling

Roer

Moderat effekt på meldug,
bederust, Ramularia

0,3 – 0,5 L/ha; aug/sep.
Ved første tegn på angreb
eller efter varsling

Frøgræs

Moderat effekt på meldug
God effekt på rust og visse
bladpletsvampe

0,3 – 0,5 L/ha, VS 31-55
Ved første tegn på angreb
eller efter varsling

Plæner

Moderat effekt på meldug
God effekt på rust og visse
bladpletsvampe

0,3 – 0,5 L/ha
Ved første tegn på angreb
eller efter varsling

Tilberedning af sprøjtevæsken
Fyld tanken halvt med vand, tilsæt Tilt® 250 EC og eventuel
blandingspartner under omrøring. Der omrøres under udsprøjtning.
Udsprøjtningen bør afsluttes senest få timer efter blanding.
Sprøjteteknik
Under normale behandlingsbetingelser anvendes 150-200 liter vand/ha.
Ved optimal sprøjteteknik og optimale vejrforhold kan vandmængden
nedsættes til 120 L pr ha.
RENGØRING
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken
eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede
mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret
med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være
monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således,
at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan foretages en grundig
rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal på passende vis fortyndes
50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at
den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved
overskrides).
Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt.
etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger)
samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og
eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og
udbringes iht. gældende regler.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning
og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler , jf.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.
VEJRFORHOLD
Tilt® 250 EC bekæmper svampesygdomme, så snart afgrøden er i vækst
(allerede fra temperaturer på 6° C, men dog bedst ved 10º C). Ved stærk
solskin og ved temperaturer over 25° C bør sprøjtningen udføres efter
klokken otte om aftenen eller før klokken seks om morgenen. Regn 1
time efter udbringning påvirker kun Tilt® 250 EC effekten minimalt.
LANGTIDSBESKYTTELSE
Normaldoseringen på 0,5 L/ha beskytter Tilt® 250 EC afgrøden mod
de nævnte svampesygdomme i op til 4 uger. Anvendes der lavere
doseringer, reduceres langtidsbeskyttelsen tilsvarende.

SYSTEMISK VIRKNING
Tilt® 250 EC er et systemisk, bredtvirkende svampemiddel, der hurtigt
optages i planterne og fordeles med den op- og udadgående saftstrøm
til alle stængel- og bladdele, herunder ny tilvækst.
TANKBLANDINGER
Alle nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med Tilt® 250 EC
under forudsætning af, at brugstidspunktet for begge produkter er
sammenfaldende.
Midler mod en- og tokimbladet ukrudt:
MCPA, Briotril® 400 EC, Express® ST, Harmony®, Nicanor®, Ally® ST,
Harmony Plus® ST, Oxitril® CM, Ariane® FG, Stomp® SC, Starane® 180S,
Tomahawk® 180 EC.
Midler til vækstregulering: CCC, Terpal®, Moddus® M.
Plantetrimmer: Moddus®
Midler mod bladsygdomme: Amistar®, Comet®.
Midler mod skadedyr: Mavrik® 2F, Pirimor®, Fastac® 50, Karate® 2,5 WG.
Chelaterede næringsstoffer: mangan, magnesium.
Hvis f.eks. Tilt® 250 EC blandes eller anvendes i sekvens med andre
produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller
difenoconazol, skal der tages højde for, at den totale mængde aktivstof
ikke må overskride, hvad der svarer til 1 normaldosering (1 N) per
sæson. Tabellen angiver, hvad normaldoseringen (1N=100%) er for de 4
aktivstoffer.
Hvis man f.eks. bruger 0,25 l Tilt® 250 EC (= 62,5 g propiconazol) i hvede
svarer dette til 25% af propiconazols tilladte doseringen (250 g). Man har
derefter mulighed for yderligere at bruge 75% af de nævnte aktivstoffer i
tabellen. Sæsonen går fra såning til høst.
Tabel 1: Doseringer (g aktivstof/ha), som modsvarer en maksimal
dosering (1N) af de 4 aktivstoffer i forskelle afgrøder
Vintersæd

Vårsæd

Frøgræs

Roer

Græs

Epoxiconazol

125 (=100%)

125 (=100%)

125 (=100%)

125 (=100%)

Ikke tilladt

Propiconazol

250 (=100%)

250 (=100%)

250 (=100%)

250 (=100%)

250 (=100%)

Difenoconazol

250 (=100%)

Ikke tilladt

Ikke tilladt

250 (=100%)

Ikke tilladt

Tebuconazol

250 (=100%)

250 (=100%)

250 (=100%)

Ikke tilladt

Ikke tilladt

TOM EMBALLAGE
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.
PRODUKTANSVAR
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og
følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug
eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst
rette henvendelse til Deres leverandør.
Vigtigt: Læs altid advarselsteksten på dunken før brug.
® = Registrede varemærker af
Ally®, Express®, Harmony®, Harmony Plus® - E.I. du Pont de Nemours &
Company
Amistar®, Karate®, Pirimor® - Syngenta Ltd.
Ariane®, Starane® - Dow AgroSciences LLC
Briotril®, Tomahawk® - Agan Chemical Manufactuers Ltd.
Comet®, Terpal® - BASF Sweden
Fastac®, Stomp® - BASF Agro B.V.
Mavrik® - Irvita Plant Protection N.V.
Moddus® - Syngenta Participations AG
Nicanor® - Dupont Danmark APS
Oxitril® - Bayer CropScience Ltd.
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Propiconazol 250 g/L (25,3%)
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Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
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Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
FARE
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Brandfarlig væske og damp (H226).
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).
Forårsager hudirritation (H315).
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Svampemiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i
korn, frøgræs, roer og græsplæner
Gældende fra 26. november 2015: Dette
plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og
anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt (P210).
Undgå indånding af spray (P261).
Bær beskyttelseshandsker/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, frøgræs, roer og græsplæner.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadium 71 før høst.
Må i byg, rug, havre og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 65 før høst.
Må i roer ikke anvendes senere end 21 dage før høst.
Halm fra behandlet frøgræs må ikke bruges til foder.
For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli).
Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller
difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende.
Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i
de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1).
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Ungå 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).
Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+233).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
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Tilt® 250 EC

Country

Denmark

Package size

4x5 L

Label code

ANETILDK5LT/01/C2

Label dimensions

160 x 300 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Oct 2015

Draft

Version 5

Scan for brug

UN 1993

ANETILDK5LT/01/C2
1341-OCT15-D

Godkendelsesindehaver:
Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
DK-2300 København S
Danmark
www.syngenta.com

FØRSTEHJÆLP
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Ved brand: Anvend vand til brandslukning (P370 + P378).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301+310+331).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+352).
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk lift og sørg for at vejrtrækningen lettes (P304+340+312).
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 hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+313).
Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse (P362+364).
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).

