FUNGICID

Verksam beståndsdel:
Tiofanatmetyl 70 vikt-%.
Vattendispergerbart granulat.
Bekämpningsmedel: Klass 1 L
Registreringsnr.: 4888

Användningsområde: Mot svampangrepp i odlingar av höstvete,
råg och höstkorn. Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Endast för yrkesmässigt bruk
efter särskilt tillstånd.

VARNING

NA1119–00312NA–SE

Faroangivelser:
H302 Skadligt vid förtäring.
H332 Skadligt vid inandning.
H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H410 Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser:
P271 Används endast utomhus eller i välventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
(Rengör inte sprututrustningen i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning
från gårdsplaner och vägar.)

Registreringsinnehavare:
Nisso Chemical Europe GmbH
Berliner Allee 42DE-402 12
Düsseldorf
TYSKLAND
Lagras svalt och frostfritt

Innehåll:

3 kg
® Registrerat varumärke
Nippon Soda Company Ltd., Japan
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BRUKSANVISNING
Verkningssätt: Topsin WG är ett brett verkande, systemiskt
medel med såväl förebyggande som kurativ effekt mot ett flertal svampsjukdomar. Genom att Topsin WG har systemisk verkan är alla växtens delar skyddade efterhand som tillväxten sker.

Skyddshandskar ska användas vid utvattning av spridningsvätska.

Tillredning: Fyll halva tanken med vatten. Häll sedan Topsin WG
i tanken under omrörning. Fyll med vatten.

Skyddshandskar, skyddskläder och andningsskydd ska användas vid arbetsmoment under spridning som innebär risk för
kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Vattenmängd: 200–400 I/ha i stråsäd. Sprutvätskan användes
omedelbart efter beredningen.

Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar och
skyddskläder användas.

Höstbehandling mot utvintringssvampar i
höstsäd (höstvete, råg och höstkorn)

Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare
än 24 timmar efter behandlingen. Utrymmet ska vädras ordentligt före återinträde.

Topsin WG ger ett gott skydd mot de flesta utvintringssvampar
(dock ej trådklubba). Bäst resultat mot stråknäckare uppnås omman sprutar i mitten av oktober till mitten av november. Tillfällig nattfrost kan utnyttjas för bättre bärighet i markerna. Undvik
helst att spruta efter permanent frost. Effekten mot snömögel
tycks vara mindre beroende av behandlingstidpunkten och
sprutningen kan utföras från slutet av oktober fram till snöfall.
OBS bör ej sprutas då växterna är belagda med mycket rimfrost.
Kan kombineras med ogräsbekämpningen.
Dos: 0,3–0,4 kg/ha.
Vårbehandling mot stråknäckare i höstsäd (höstvete och råg)
Spruta omedelbart före stråskjutningen, när grödan är 25–30
cm hög. Denna behandling ger effekt på stråknäckarsvampen
samt en viss nedhållande effekt mot Septoria.
Dos: 0,3–0,4 kg/ha.

Mot fusarium i höstvete och råg

Behandlingen skall ske från begynnande blomning fram till
upphörande blomning (BBCH 69). Dos: 1,1 kg/ha.
OBS Medel som innehåller tiofanatmetyl får användas endast 1
gång per gröda i stråsäd.

Prydnadsväxter
NA1119–00312NA–SE

Ytterligare villkor för användningen i prydnadsväxter
Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering
av produkten eller sprutvätskan.

Sprutning mot diverse svampsjukdomar:
Dos: 0,075 % (75 g/100 l vatten).
Sprutvattning mot jordburna svampar:
Dos: Välrotade äldre plantor, 15 g/10 m2 i 20–30 l vatten. Till
frösådder och sticklingar, 3 g/10 m2 i 20–30 l vatten.

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen
med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.
Omfattar inte tunnelodling.

Mindre användningsområde (UPMA)

Topsin WG är godkänt att använda i äpple och päron mot fruktträdskräfta. För vidare information gå in på Kemikalieinspektionens hemsida (www.kemi.se) för att se doseringar, tidpunkter,
antal behandlingar och ytterligare villkor.

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)

Lagring

Lagra torrt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Förvara åtskilt från livsmedel och djurfoder. För att undvika risker
för människa och miljö följ bruksanvisningen.
OBS 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 köpares inkorrekta
lagring, transport, hantering och användning av produkten.
Tillverkningsnummer: Se separat märke på förpackningen.

