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Property® 180 SC
UFI: EN44-MJMF-QX87-P0FH

Faro- och Skyddsangivelser 
H351 Misstänks kunna orsaka cancer. 
H411  Giftig för vattenlevande 

organismer med 
långtidseffekter. 

EUH 401 För att undvika risker för 
människors hälsa och för 
miljön, följ bruksanvisningen.

P280 Använd skyddshandskar och 
skyddskläder.

P308+P313 Vid exponering eller 
misstanke om exponering: Sök 
läkarhjälp. 

P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till 

en godkänd avfallsmottagare.
SP1 Förorena inte vatten med 

produkten eller dess behållare.

Första hjälpen 
Förtäring: Skölj munnen med vatten. 
Inandning: Frisk luft och vila. 
Hudkontakt: Tvätta med mycket varmt 
vatten och tvål. 
Kontakt med ögonen: Skölj omedelbart 
ögonen.
Om illamående/irritation kvarstår, sök omedelbart läkarvård (visa upp 
denna etikett om möjligt).

I nödsituation, ring 112 och begär giftinformation.

Marknadsföring och distribution: Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19A, SE-212 25 Malmö, Sverige, Tel: +46 (0) 40 6808530

VARNING

Förpackning: 5L ℮
Användningsområde
Mot svampangrepp i 
odlingar av vete, råg, korn, 
spelt, havre, och rågvete. 
All annan användning är 
otillåten om den inte särskilt 
tillåtits.

Läs medföljande anvisningar 
före användning.

Registreringsnummer 5339, 
Behörighetsklass 2L, 
endast för yrkesmässigt bruk.

Innehåll: Produkten är ett 
suspensionskoncentrat (SC) 
innehållande pyriofenon 180 g/l.

Lagring: Frostfritt

Registreringsinnehavare:
ISK Biosciences Europe N.V.
De Kleetlaan 12B - box 9
B-1831 Diegem
Belgien
Tel: +32 2 627 86 11

Registrerade varumärken:
ISK Biosciences Europe N.V. : 
Property® 180 SC
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BRUKSANVISNING
Property 180 SC är en fungicid med skyddande verkan vid 
förebyggande behandling mot mjöldagg (Blumeria graminis) i 
stråsäd, samt även moderat kurerande verkan mot mjöldagg i 
latent fas.

Begränsningar
• Max 2 behandling per gröda 

Resistenshantering
Använd Property 180 SC i enlighet med instruktionerna mot 
svampangrepp vid nedan angiven behandlingstidpunkt. Behandla 
max 2 gånger per gröda.
Property 180 SC kan användas i en resistensstrategi som 
även inkluderar andra preparat eller icke-kemisk bekämpning 
(odlingsåtgärder) mot mjöldagg. Använd Property 180 SC som en 
del av Integrerat Växtskydd tillsammans med andra kontrollmetoder, 
inklusive andra fungicider med annat verkningssätt mot mjöldagg.

Grödor 
Property 180 SC kan användas i höstvete, vårvete, höstkorn, 
vårkorn, rågvete, råg, havre och speltvete. 

Dosering och Behandlingstidpunkt

Property 180 SC skall appliceras vid begynnande bladangrepp. Max 
2 behandlingar kan göras fram till mitten av blomning (BBCH 65) i 
vete och råg och fram till axet/vippan tränger fram (BBCH 49/50) i 
korn, havre, speltvete och rågvete. 

Första behandlingen skall göras i förebyggande syfte när 
begynnande angrepp har observerats innan spridning till nytillväxt 
har skett. Om en andra behandling behövs kan denna göras efter 
2-4 veckor beroende på väderförhållanden. 

Vattenmängd: 200-500 l vatten/ha.

Efterföljande gröda
Efter behandling i stråsäd med Property 180 SC finns inga 
restriktioner för efterföljande gröda. 

Beredning av sprutvätskan
SKAKA FLASKAN VÄL INNAN ANVÄNDNING. 
Börja med väl rengjord spruta, fyll tanken till hälften med vatten. 
Tillsätt preparatet och resten av vattnet under omrörning. Skölj 
ev tom flaska ordentligt (3 ggr) och häll i sköljvätskan i tanken. 
Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under 
transport och sprutningsarbete. Blanda inte mer sprutvätska än vad 
som går åt vid behandlingen.

Rengöring av sprututrustning
Efter behandling rengörs sprutan grundligt med rent vatten och 
tankrengöringsmedel, t ex All Clear Extra.

Sprututrustningen skall sköljas 3 gånger. Sköljvätskan skall spädas 
ut ytterligare och sprutas ut på behandlad gröda. Skölj spruttanken 
med rent vatten och spruta ut den utspädda sprutvätskan på 
behandlad gröda.

Selektivitet
Property 180 SC är mycket selektiv i stråsäd. Inga negativa effekter 
kan ses på grödan.

Hantering
Förvaras oåtkomligt för barn och ej tillsammans med mat, dryck 
eller djurfoder.
Använd alltid skyddsutrustning (skyddshandskar och skyddskläder) 
vid hantering av koncentrerat preparat och vid arbetsmoment som 
innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Att beakta:
Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar 
sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår 
kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan 
påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss något 
ansvar för eventuella skadeverkningar.
Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen 

resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller 
till och med att skador uppstår på grödan. Tillver karen ansvarar 
ej för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller 
liknande omständigheter, vilka ej kunnat förutses vid preparatets 
saluförande. Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämnhet 
samt att medlet, under normala förhållanden, är ägnat åt de i 
bruksanvisningen angivna ändamålen. Tillverkaren fråntar sig 
däremot allt ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller utebliven 
effekt som har uppstått i förbindelse med köparens inkorrekta 
lagring, transport, hantering och användning av produkten. Följ 
alltid anvisningarna för säkert växtskydd.

Avfallshantering
Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall och 
ska destrueras i enlighet med gällande lagstiftning. Rengjort 
tomemballage (efter minst 3 sköljningar med vatten) och 
ytteremballage som ej har varit i direkt kontakt med medlet kan 
lämnas på närmaste återvinningscentral för energiåtervinning. Tom 
förpackning får inte återanvändas.
Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur (www.svepretur.se)

Miljöeffekter
Undvik vindavdrift vid behandling. 
Förorena ej avlopp, åar eller vattentäckter med produkt eller 
förpackning. 
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Gröda Dos l/ha Max antal behandlingar Minsta intervall, dagar Behandlingstidpunkt

Vete, råg 0,5 2 14 BBCH 30-65

Korn, speltvete, havre, 
rågvete

0,5 2 14 BBCH 31–50
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