Brugsanvisning for anvendelse af Propulse SE 250 (reg. nr. 18597) mod svampesygdomme i sukkerroer
Vilkår
Dispensationen til behandlingen gælder i perioden den 15. august til den 31.
oktober 2022.
Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Propulse SE 250 mod svampesygdomme i
sukkerroer. Propulse SE 250 indeholder aktivstofferne: Prothioconazol, 125 g/l og Fluopyram,
125 g/l.
Advarselstekst:
Svampemiddel:
 Må kun anvendes mod svampesygdomme i sukkerroer.
 Må ikke anvendes senere end 31. oktober 2022.
 Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt
og sprøjtefrist skal overholdes.
 Må i sukkerroer ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 49.
 Behandlede sukkerroer må bruges til fodring.
 Sprøjteførere skal anvende egnet arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning.
 Ved doseringen 2 x 0,6 L/ha, må midlet ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje,
boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
 Ved doseringen 1 x 1,1 L/ha, må midlet ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje,
boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes
ved udbringning.
 Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at
beskytte organismer, der lever i vand.
 Der må efter sprøjtning kun foretages manuelt arbejde på et sprøjtet område i maksimalt
2 timer dagligt.
Advarsel:
”Se etiketten til Propulse SE 250”
https://www.cropscience.bayer.dk/~/media/bayer%20cropscience/scandinavia/denmark/filer
/produkter/etiketter-dk/propulse-etiket-dk.pdf

Brugsanvisning
Til anvendelse på friland
Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingspunkt og sprøjtefrist
Afgrøde
Sukkerroer

Skadevolder
Bederust,
bedemeldug,
ramularia og
bladplet

Dosering pr.
behandling
1,1 L/ ha

Antal
behandlinger
(interval)
1

eller

eller

split behandling
med 0,6 L/ha

2 (21 dage
imellem de to
behandlinger)

Behandlingstidspunkt
(vækststadier)
BBCH 31-49

Sprøjtefrist/
PHI
Senest
BBCH 49

Sprøjteteknik: Benyt 200-300 l vand pr ha, f.eks. med ISO 025 (lilla), 3 bar og 7 km/time eller
ISO 03 (blå), 4 bar og 5,5 km/time.
Risiko for skade: Behandling med Propulse SE 250 medfører ikke afgrødeskade.
Bemærkninger: Manuel aflugning af stokløbere skal enten foretages før behandling med
Propulse SE 250 eller hvis dette ikke er muligt, tidligst 10 dage efter behandling med Propulse
SE 250.

