
L1030415   NORW/5V   PPE 4081694

Fludioksonil - suspensjonskonsentrat

Mot sopp på gras på golfbaner og i grøntanlegg.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: Fludioksonil 125 g/l, fyllstoffer 937 g/l

Advarsel
H410  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Kan forårsake grunnvannsforurensning
P261  Unngå innånding av aerosoler
P405   Oppbevares innelåst
P102   Oppbevares utilgjengelig for barn
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering) 
EUH208  Inneholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon

REG. NR. 2014.43.17

Nettoinnhold: 3 L Avgiftsklasse 3

Tilvirker og importør
Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 2300 København S,
Danmark
Tel. +45 32 87 11 00

UN3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S., (FLUDIOXONIL)
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Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for 
menneskers helse og miljøet.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruks-
område eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte 
maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE
Medallion® TL er tillatt brukt mot sopp på gras i grøntanlegg 
som omfatter plen og grasbakke i f.eks. parker, kirkegårder, 
veianlegg, golfbaner og idrettsanlegg.

VIRKEOMRÅDE
Medallion® TL virker mot microdochium flekk og rosa snømugg 
forårsaket av Microdochium nivale. Medallion® TL virker også 
noe mot brunflekk (Drechslera spp.) og antraknose (Colleto-
trichum graminicola).

VIRKEMÅTE
Medallion® TL er et bredspektret forebyggende soppmiddel 
med kontaktvirkning. Det antas å virke på osmotisk signalo-
verføring i soppen. Middelet hemmer sporespiring, og vekst av 
mycel på planteoverflaten før infeksjon.

RESISTENS
Fludioksonil tilhører den kjemiske gruppen fenylpyrroler (FRAC 
gruppe E2). Mange soppsykdommer kan utvikle resistens mot 
plantevernmidler som brukes gjentatte ganger. 
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For å redusere sannsynligheten for utvikling av resistens anbefa-
les det at Medallion® TL brukes i et bekjempelsesprogram som 
også inkluderer soppmidler fra andre kjemiske grupper, f.eks 
triazoler og/eller strobiluriner.

BRUKSRETTLEDNING

Dose og behandlingstidspunkt

Behandlingstidspunkt mot sopper i veksttiden
Når forholdene er gode for sykdomssmitte (fuktige forhold) eller 
ved første tegn på sykdomsangrep.

Behandlingstidspunkt mot rosa snømugg
Brukes kort tid før forventet snødekke.
Dose: 300 ml Medallion® TL i 12,5-50 liter vann per daa.
Maks 4 ganger per sesong og minst 14 dager mellom hver 
behandling.

Begrensninger
Skal ikke brukes på frossen mark eller ved tørke eller når det er 
ekstremt varmt eller ekstremt fuktig.

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE
Medallion® TL kan påføres ved hjelp av alle typer sprøyteutstyr.

Traktormonterte/etterhengte sprøyter
Kontroller at sprøyten er ren og justert til å gi en jevn påføring 
ved riktig mengde og jevn fordeling. Fyll sprøytetanken halvfull 
med ønsket mengde rent vann, og start omrøring. Tilsett ønsket 
mengde Medallion® TL i sprøytetanken. Rør blandingen godt 
om før bruk, og fortsett omrøring under sprøyting. Ferdigblandet 
sprøytevæske skal brukes umiddelbart.
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Håndholdte sprøyter og ryggsprøyter
Fyll sprøytetanken halvfull med rent vann og tilsett ønsket 
mengde Medallion® TL i tanken. Fyll opp, rør godt om og bruk 
umiddelbart.

FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk vernehansker (f.eks nitril) og heldekkende arbeidstøy ved 
håndtering og bruk av preparatet. 
Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøy-
tetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. 
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. 
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftin-
formasjonen tlf. 22 59 13 00. 

HÅNDTERINGSFRIST
Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet 
område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 
24 timer etter sprøyting.

RENGJØRING
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet 
tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes 
omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrett-
ledningen. 
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 anbe-
falt vaskemiddel.
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AVFALLSHÅNDTERING
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastembal-
lasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort 
emballasje 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.

Registrerte varemerker
Syngenta Group Company: Medallion®
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