Afgrøde
Kartofler

Skadevolder Dosering
Rodfiltsvamp 60 ml/100 kg
(Rhizoctonia kartofler 1, 8 l/ha
solani)
ved 3 tons knolde/
ha (450 g
pencycuron/ha ved
3 tons knolde/ha)

F.eks. udbragt med:
Rækkeafstand
Dysenr.
0,75
2 x 1299-8
0,80
2 x 1299-8
0,75
2 x 1299-8
0,80
2 x 1299-8

Km/h
6
6
7
7

Tidspunkt og metode
Anvendes som vådbejdse
ved påsprøjtning af
læggekartoflerne under
lægningen med specialudstyr, eller på rullebord
ved udsortering i lagerhus.

Tryk i bar
2,5
2,9
3,4
3,9

Vand
70 l/ha
70 l/ha
70 l/ha
70 l/ha

Rullebord
Anvend 0,6 - 1 ltr væske/tons kartoﬂer. Sørg for at kartoﬂerne er uden
jord. Efter bejdsning må kartoﬂerne ikke lagres i storsække, men skal
opbevares i kasser for at sikre en hurtig tørring, eller lægges direkte
efter bejdsning.
Anvendelse
Kartoﬂerne oversprøjtes under det frie fald fra læggeren mod jorden.
Udsprøjtningen foregår med specialudstyr, (Hardi), påmonteret læggeren.
Der monteres to dyser pr. række med en indbyrdes afstand på 25 cm. Dyserne indstilles således, at kartoﬂerne rammes fra 2 forskellige sider. Dyserne skal pege skråt nedad i vinkler på henholdsvis 25º og 35º. Det er vigtigt, at dyserne indstilles, så de ikke befugter læggebåndene, da det kan
medføre øget smitterisiko af sortbensyge. Bejdsning af forspirede kartofler er også mulig. En anden mulighed er anvendelse af anlæg af typen ”
Viby-teknik”.Anvend så lav væskemængde som muligt – anvend 2 – 4 ltr/
tons kartofler. Sørg for at dyserne er monteret ca. 20 cm fra læggekæden,
således at væsken ikke rammer denne.
Virkningsforhold
Monceren FS 250 er et kontaktmiddel (har ingen systemisk virkning)
med lang virkningstid overfor kartoﬂens rodﬁltsvamp. For at opnå
en god effekt, er det afgørende med en jævn fordeling af midlet på
knoldene. Ved behandlingen opnås såvel god virkning mod den knoldbårne smitte samt tillige nogen virkning mod den jordbårne smitte.
Bemærk!
Monceren bør kun anvendes på sundt læggemateriale (uden mekaniske skader, bakterie- eller virusangreb og med god spiringsevne
og grokraft). For bl.a. at undgå bakterieinfektion, bør det sikres, at
kartoﬂerne ikke skades i forbindelse med lægning. Hvis lægning sker
under forhold, der forsinker fremspiringen (koldt, vådt og/eller dybt),
kan bejdsningen yderligere forsinke fremspiringen under sådanne højrisiko forhold. Under sådanne betingelser bør der ikke bejdses.

Tankblanding
For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende sygdomme
anbefales det, at der blandes med et egnet godkendt middel. Følg altid
etikettens anvisninger for blandingspartnere.
Monceren FS 250 kan blandes med Prestige FS 370.
Fremstilling af sprøjtevæsken
Ved Vibyanlæg fyldes den afmålte mængde vand i beholderen, og
Monceren FS 250 hældes i under omrøring. Ved Hardianlæg: Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning
og om omrøring. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under
transport og udsprøjtning.
Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.
Sprøjtevæsken anvendes umiddelbart efter tilberedning.
Rengøring
Slanger og dyser skylles igennem hver dag efter endt bejdsning, for
at hindre at midlet størkner og derved tilstopper dyserne.
Rester og 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.
Resistens
Monceren 250 FS indeholder aktivstoffet pencycuron der tilhører FRAC
gruppe B4.
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme.

Svampemiddel, nr 18-265
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Netto 5 liter
Flydende
Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning.
Fabr. nr. Påtrykt emballagen
Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i 2 år efter produktionsdatoen.
Produktionsdatoen er påtrykt emballagen.

FS 250

® is a registered trademark of the Bayer Group

5 liter
Svampemiddel
Må kun anvendes til bejdsning af læggekartoﬂer mod svampesygdomme i
forbindelse med lægningen eller i forbindelse med udsortering i lagerhus.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel
må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.

Ansvar
Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og
følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug
eller opbevaring af produktet.
Opbevaring: Tåler ned til :- 5˚C.

FS 250

Analyse
pencycuron..........250 g/l (22,8% w/w)
Indeholder: 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT) og 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (C(M)IT). Kan udløse
allergisk reaktion” (EUH 208).

Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Telefon 45 23 50 00
www.cropscience.bayer.dk

10.2015

UN 3082

Reg.nr. 18-265

DK06116700J

Brugsanvisning

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare EUH401).
Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H410).
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 bejdsning af læggekartofler mod svampesygdomme i
forbindelse med lægningen eller i forbindelse med udsortering i lagerhus.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer
end de i brugsanvisningen nævnte.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der
har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Ved lægning skal de bejdsede kartofler dækkes med jord. Ikke dækkede kartofler
skal opsamles.
Ved indendørs bejdsning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen
opbevares i en veldefineret afgrænset enhed. Ved sortering af læggekartofler skal disse straks emballeres i en
beholder eller emballage og plomberes.
De bejdsede kartofler er bejdset med Monceren FS 250 som indeholder pencycuron.
De bejdsede kartofler må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.
Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.
Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal
fastgøres på beholderen eller emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive
siddende indtil indholdet er brugt.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft.
Hud:
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand P302+P352).
Øjne:
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

