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Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat
Mot soppsykdommer på korn.
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LXXXXX NORW/4L

Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat
Mot soppsykdommer på korn.
Sammensetning
Propikonazol 125 g/l
Fenpropidin 450 g/l
Fyllstoffer 406 g/l

Farlig ved innånding og svelging.
Irriterer luftveiene og huden.
Fare for alvorlig øyeskade.
Kan gi allergi ved hudkontakt.
Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved
svelging.
Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake
uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker,
dammer eller større vannforekomster enn 30 meter.
Giftig for insekter.
Unngå innånding av sprøytetåke.
Unngå hudkontakt.
Unngå kontakt med øynene.
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Behandlingsfrist: 5 uker
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Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko
for skade på mennesker og miljø. Det er forbudt å
bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde
eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte
maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde
Zenit® er tillatt brukt mot soppsykdommer på bygg,
havre, hvete, rug og rughvete.

Behandlingsfrist
Preparatet må ikke brukes senere enn 5 uker dager før
høsting.

Virkemåte
Zenit® er et soppmiddel med systemisk og kontaktvirk-
ning. Zenit® tas raskt opp av kornplantenes blad og tran-
sporteres oppover i planten. Dette gir også ny tilvekst et
visst vern. Zenit® inneholder 2 virksomme stoffer som vir-
ker forskjellig på livsprosessene til soppen. Dette reduse-
rer faren for utvikling av resistens mot midlene.

Virkeområde
Zenit® har systemisk og kontaktvirkning mot meldugg,
grå øyeflekk, byggbrunflekk, hveteaksprikk, brunrust,
gulrust, kronrust, dvergrust og svartrust i korn. Zenit® gir
dessuten tilstrekkelig beskyttelse mot svake angrep av
stråknekker.
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Bruksrettledning
Best virkning av Zenit® oppnås når sykdommen er på et
tidlig utviklingsstadium. Forekommer sykdomsangrep
over en lengre periode, trengs det gjentatt behandling.

Blandbarhet
Zenit® kan blandes med de fleste vanlige plantevernmid-
ler.

KORNART SYKDOM DOSERING
(ml/da)

SPRØYTETID

Høst- og
vårhvete

Meldugg
Brunrust
Gulrust
Hveteaksprikk
Hvetebladprikk

50-100 Ved tidlig angrep:
Sprøyt på 4-5 blad-
stadiet (Z30-31) høst
eller vår ved begyn-
nende angrep.
Ved seint angrep:
Når angrep merkes.

Bygg Meldugg
Byggbrunflekk
Grå øyeflekk
Gulrust
Dvergrust
Svartrust
Aksprikk

50-100 Ved tidlig angrep:
4-5 bladstadiet
(Z31).

Ved seint angrep:
Når angrep merkes.

Rug/Rughvete Meldugg
Brunrust

50-100 Ved begynnende
angrep

Havre Meldugg
Kronrust
Svartrust
Havrebrunflekk

50-100 Ved begynnende
angrep
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Væskemengde
20-40 liter pr. dekar, avhengig av sprøyteutstyret.

Tillaging av sprøytevæske
Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett preparatet/-
preparatene hver for seg. Etterfyll resten av vannet
under omrøring. Sprøytevæsken må holdes i kontinuerlig
omrøring under tillaging og utsprøyting.

Forsiktighetsregler
Bruk vernehansker av polykloropren e.l., øyevern, støvler,
og overtrekksdress ved håndtering og bruk av prepara-
tet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for inn-
ånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombina-
sjonsfilter A1/P2 brukes. Får man stoffet i øynene, skyll
straks grundig med store mengder vann og kontakt lege
eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00. Søl av
preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av. Klær
tilsølt med preparatet må fjernes straks. Vask hender og
ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell
eller mistanke om forgiftning kontakt Giftinformasjons-
sentralen tlf. 22 59 13 00.
Vernehansker av polykloropren e.l., støvler og
overtrekksdress må nyttes dersom en går inn i behandlet
område, eller håndterer behandlede plantedeler i en
periode på inntil 24 timer etter sprøyting.



Rengjøring
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og
innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøyte-
tanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes
ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr
med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for
forurensning av vannforekomster.
Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer
må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller
annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering
Rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg.
Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester
og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak
for farlig avfall.

Lagring
Må oppbevares frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

Merk
Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette
innebærer ingen garanti for at preparatet under alle
forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er
basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres
eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn
angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell
skade.

Registrerede varemerker:
Syngenta Group Company: Zenit®
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Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat
Mot soppsykdommer på korn.
Sammensetning
Propikonazol 125 g/l
Fenpropidin 450 g/l
Fyllstoffer 406 g/l

Farlig ved innånding og svelging.
Irriterer luftveiene og huden.
Fare for alvorlig øyeskade.
Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved inn-
ånding, hudkontakt og svelging.
Unngå kontakt med huden og øynene.
Unngå innånding av sprøytetåke.
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake
uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker
eller større vannforekomster enn 30 meter.
Inneholder propikonazol. Kan gi allergisk reaksjon.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Behandlingsfrist: 5 uker
Miljøskadelig

Helseskadelig

REG. NR. 2008.2

Avgiftsklasse 4
Tilvirker
Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits
Importør
Syngenta Crop Protection A/S
Teglverksveien 9
3400 Lier
Telefon +47 32 85 35 01




