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Varning
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH 401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

SE85795694D - ARTICLE 85748394
Batch nummer/ produktionsdatum: på emballaget.
Produkten är hållbar minst 2 år från produktionsdatum
Innehavare:
Bayer AB
c/o Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Danmark
www.environmentalscience.bayer.se
Tel. +45 45 23 50 00
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Undvik att inandas sprej.
Använd skyddshandskar.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
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Användningsvillkor:
Gröda
Tee, green
och krage på
golfbanor

Syfte

Mot
snömögel

Max antal
Behandlingar
per år

Behandlings
intervall

Max dos vid varje behandling

[dagar]

Produkt

2

14

10 L/ha

Fluopyram

Trifloxystrobin

125 g/ha

125 g/ha

Användning:
EXTERIS® StressGard bör användas förebyggande mot snömögel, eller i ett tidigt stadium av angrepp, för att uppnå bäst
resultat. För god effekt behöver sprutvätskan fördelas jämt och med god täckning på växterna.
EXTERIS® StressGard har även i försök visat sig förbättra gräskvaliteten och därigenom också spelbarheten.
Verkningssätt:
EXTERIS® StressGard kan appliceras på golfbanor under hela året.
EXTERIS® StressGard är ett vattenlösligt suspensionskoncentrat.
De aktiva substanserna verkar systemiskt (fördelas jämnt i bladen med saftströmmen) och verkar både förebyggande och
kurativt mot snömögel, (Monographella nivale), på golfbanor.
Appliceringsmetod:
Behandling kan ske med traktorspruta eller ryggspruta.
Använd alltid funktionstestade och kalibrerade sprutor. Undvik vindavdrift. Behandlingen bör alltid göras på torra plantor.

Tillredning av sprutvätskan
Använd en väl rengjord spruta. Stå med sprutan på biobädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på 3/4 av
vattenmängden, skaka förpackningen och tillsätt EXTERIS® StressGard under omrörning. Fyll på resterande vattenmängden.
Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport och sprutning. Saknas möjlighet till omrörning bör sprutvätskan
användas inom ett par timmar, annars finns risk för sedimentering.
Rengöring av sprututrustning
Sprutan sköljas med vatten tre gånger, sköljvattnet hälls ut på den behandlade ytan. Rengör ej sprutan i närheten av sjö eller
vattendrag. Bered aldrig mer sprutvätska än vad som går åt för behandling.
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert Växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade
skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.
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Dosering:
Använd 10 L EXTERIS® StressGard per hektar utblandad i 200-600 L vatten. Användningen är begränsad till maximal 2 gånger
per år med ett minimum av 14 dagar mellan behandlingarna.
För mindre ytor som behandlas med ryggspruta använd 100 ml och 2-6 L vatten som räcker till behandling av 100 kvm.
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Ytterligare villkor
Handskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska
eller sprutdimma.
Resistens
EXTERIS® StressGard består av två aktiva substanser som hämmar respirationen i svampens celler. Fluopyram tillhör
kemiska gruppen pyridinyl-etyl-benzamider (FRAC-kod 7). Trifloxystrobin tillhör strobiluriner (kemiska gruppen oximinoacetat) (FRAC-kod 11).
För att minimera risken för uppkomst av resistens bör man alternera med andra produkter och helst bara göra en behandling
per säsong. Effekten av EXTERIS® StressGard är också bäst om behandlingen sätts in tidigt i svampens utveckling
(förebyggande behandling).
Lagring:
Förvaras frostfritt och ej över 40ºC, i sluten originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskild från födoämnen.
Produktrester:
Rester, spill och förpackning som inte är rengjord klassas som farligt avfall och ska lämnas för destruktion. Kontakta Miljöoch hälsoskyddskontoret i kommunen för mer information.
Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Exteris Stressgard med registreringsnummer
5461.

Gröda

Syfte

Tee, green
och krage på
golfbanor

Mot myntfläcksjuka
(Sclerotinia
Homeocarpa)

Max antal
Behandlingar
per år
2

Behandlings
intervall

Max dos vid varje behandling

[dagar]

Produkt

14

10 L/ha

Fluopyram

Trifloxystrobin

125 g/ha

125 g/ha

Vid spridning av produkten ska 200-600 L vatten per hektar användas.
Den totala maximala dosen per odlingssäsong får inte överstiga 20 L produkt per hektar.
Antalet behandlingar per odlingssäsong med denna produkt får aldrig vara fler än två, oavsett om du följer produktens etikett
och bruksanvisning eller användningsvillkoren för detta utvidgade användningsområde.
Ytterligare villkor - se alla de villkor som gäller för godkännandet av Exteris Stressgard.
Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid
användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut. Det är användaren av produkten som själv bär
ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.
Den som använder växtskyddsmedlet har ansvaret när det gäller bristande effektivitet eller fytotoxicitet hos den produkt för
vilken utvidgat godkännande för mindre användningsområde beviljats.
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UPMA: Mot myntfläcksjuka på tee, green och krage på golfbanor.
UPMA gäller utöver användningsområden som framgår av produktgodkännandet
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Undvik att inandas sprej.
Använd skyddshandskar.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
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Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

