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Property 180 SC®

Mot svampangrepp i stråsäd 

Ny aktiv substans mot mjöldagg
Långtidseffekt mot mjöldagg
Produkten fördelas aktivt i beståndet genom 
gasverkan 

Allmän information
Användningsområde
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn
Registreringsnummer 5339
Verksam beståndsdel Pyriofenon 180 g/l
Behörighetsklass 2 L
Klassificering/märkning Varning/ GHS08; H351/ GHS09; H411. Se sida 95
Förpackning 5 l
Lagring Frostfritt
UPMA –
Registreringsinnehavare ISK Biosciences Europe N.V.

Verkningssätt
Property 180 SC hämmar tillväxten av mjöldaggssvampens 
hyfer. Den har även en viss gasverkande effekt på själva 
svampen. Property 180 SC har en förebyggande effekt mot 
mjöldaggssvampen samt även en viss kurerande effekt. 
För att uppnå den bästa effekten mot mjöldaggssvampen 
bör Property 180 SC användas preventivt (förebyggande). 

Användning
Property 180 SC skall appliceras när begynnande bladan-
grepp har observerats. Om en andra behandling behövs skall 
den göras 2–4 veckor efter första behandlingen. Produkten 
får användas max 2 ggr per år.
Dos 0,5 l/ha.
Vattenmängd 200–500 l/ha.
Regnfast 1 timme efter behandling.
Behandlingstidpunkt 
Vete och råg BBCH 30–65 bladslidor förlängs-full blom).
Korn, havre, speltvete och rågvete BBCH 31–50 (Från  
1 nod stadiet - axet/vippan tränger fram). 
Tillredning av sprutvätska 
Börja med väl rengjord spruta. Fyll spruttanken till hälf ten 
med vatten och starta omrörning. Skaka behållaren med 
Property 180 SC väl, tillsätt beräknad mängd Property 180 
SC och tillsätt sedan resterande mängd vatten. Behåll omrör-
ningen igång tills behandlingen är avslutad. Använd sprut-
vätskan så snart som praktiskt är möjligt.
Blandbarhet
Property 180 SC kan blandas med ogräsmedel, svampme-
del, insektsmedel och mikronäringsämnen som används i 
stråsäd. För mer information kontakta Nordisk Alkali.
Selektivitet
Property 180 SC är mycket selektiv i stråsäd. Inga negativa 
effekter kan ses på grödan.

Användningsvillkor Property 180 SC

Gröda Syfte Behandlingsut-
rustning/metod

Utvecklings-
stadium/säsong 

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlingsintervall 
(dagar)

Karenstid 
(dagar)

Max dos vid varje 
behandling

Vete och råg Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 30–65 2 Minst 14 - 0,5 l/ha
Korn, spelt, havre och rågvete Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 31–50 2 Minst 14 - 0,5 l/ha

Ytterligare villkor för användning
Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid han-
tering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär 
risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Andra 
hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst mot-
svarande skydd.
Produkten ska skakas före användning.


