
Mot svampangrepp i odlingar av potatis

Innehåll: 150 g/l Azoxystrobin  
(12,0 % w/w)

 375 g/l Fluazinam (30,0 % w/w)

Formulering:  Suspensions koncentrat (SC) – 
Flytande koncentrat

Förpackning: 5 liter

Registreringsinnehavare:  Cheminova A/S,  
Thyborønvej 78,  
7673 Harboøre

Hållbarhet:  2 år

Produktionsdatum: Se tryck på förpackningen

Satsnummer: Se tryck på förpackningen

   

Riskupplysning och skyddsanvisning:

Misstänks kunna skada det ofödda barnet (H361d).
Kan orsaka allergisk hudreaktion (H317).
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids-
effekter (H410). 

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, 
följ bruksanvisningen (EUH401).

Undvik att inandas sprej. (P261).
Använd skyddshandskar (P280).
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp (P333 + P313).
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten (P302 
+ P352).
Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används 
igen (P362 + P364).
Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmot-
tagare (P501).
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. 
Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag (SP1).
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BRUKSANVISNING

Mot svampangrepp i odlingar av potatis 

Verkningssätt 
Vendetta® består av två verksamma substanser som tillsammans verkar mot svampsjukdomar

Fluazinam är en s.k multisite, som avbryter svampens energiproduktion. Den har låg systemisk eller kura-
tiv effekt, men god förebyggande och långtidseffekt.  Fluazinam är klassificerad med kod 29 av Fungicide 
Resistance Action Committee (FRAC).

Azoxystrobin tillhör gruppen Qo-inhibitor-fungicider (Qol eller strobiluriner). Dessa påverkar svampcel-
lens andningsprocess och stoppar sporbildning och myceltillväxt. Azoxystrobin har i första hand före-
byggande effekt, men även en viss kurativ effekt på svampsjukdomar. Azoxystrobin verkar systemiskt i 
plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Azoxystrobin är klassificerad 
med kod 11 av Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)

Notera att vissa äpplesorter är mycket känslig för azoxystrobin. Behandla aldrig om det finns risk för att 
appleträd kan träffas av sprutdimma. Sprututrustning som använts med Vendetta skall ej användas i äpp-
leodling.

Resistensrisk
Återupprepade behandlingar av produkter med samma verkningssätt, kan utveckla resistens hos svam-
pen. För att undgå detta rekommenderas att bland produkter med olika verkningssätt eller att skifta pro-
dukter.

Optimala betingelser
Vendetta® bör ej användas när grödan är påverkad av kyla, torka eller näringsbrist. Den bästa effekten 
uppnås när behandling sker vid tidiga stadier av svampangrepp eller prognossystem eller annat besluts-
underlag visar risk för svampangrepp. 

Regn: Vendetta® är regnfast efter 1 timma.

Rekommendation
Vendetta® skall användas förebyggande mot bladmögel d.v.s före angrepp av svampen.
Behandling skall ske när det är gynnsamt väder för bladmögel angrepp, eller när en bladmögelprognos 
varnar för risk för bladmögel angrepp.
Om prognossystem saknas rekommenderas en behandling före grödan täcker raderna.
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Gröda Skadegörare Dos l/ha Anmärkning

Potatis

Bladmögel
(Phytophthora infestans) 
Torrfläcksjuka, 
(Alternaria solani, alternata)

3 x 0,5 

Max 3 behandlingar under sta-
dium BBCH 35-97, dock senast 7 
dagar innan upptagning.
 Behandlingsintervall: 7 dagar

Doserings rekommendationer får ej överskridas.

Övriga villkor
Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar, skyddskläder samt skydds-
huva med visir ska användas vid hantering av sprutvätskan samt vid arbetsmoment som innebär risk för 
kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar 
användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds “Hjälpreda vid bestäm-
ning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom” 

Efterföljande gröda
Inga restriktioner efter Vendetta® behandling.

Vattenmängd.
150-300l/ha.
Den högre vattenmängden vid kraftiga och täta grödor, där produkten skall tränga ned i grödan.
Undvik överlappning och vindavdrift.

Beredning av sprutvätska
Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen. Fyll tanken till 3/4 med vatten. Tillsätt 
preparatet/preparaten var för sig och resten av vattnet under omrörning. Sprutvätskan ska vara under 
kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete. Använd alltid skyddsutrustning vid han-
tering av koncentrerat preparat och sprutvätska. Koncentrerat preparat eller sprutvätska får under inga 
omständigheter komma ut i avlopp, åar eller vattentäkter.

Rengöring av sprututrustning:
Skölj tanken/sprutan omedelbart efter att dagens sprutarbete är avslutat eller fyll tanken med vatten så 
sprutrester inte torkar in, även om samma medel skall användas nästa dag. Speciellt kan tankblandningar 
med “EC” formuleringar (emulsionskoncentrat) och/eller mikronäringsämnen ge beläggningar i tanken 
som kan vara mycket svåra att få bort om de torkar in. Särskilt noggrann rengöring krävs då man byter 
preparat.
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Innan sprutan används i andra grödor än stråsäd skall sprututrustningen rengöras grundligt från rester av 
Vendetta®. Följande procedur kan användas:
1. Sprutan töms helt efter sprutningen över den gröda som just behandlats. Under rengöringen öpp-

nas alla ventiler/kranar så att alla slangar blir rengjorda. Vidare skall sprutan tömmas helt mellan varje 
sköljning/tvätt.

2. Efter avslutad sprutning sköljs sprutan grundligt med rent vatten, sköljvattnet kan ev. sprutas över den 
gröda som just behandlats. Glöm ej att rengöra utrustningen utvändigt. 

3. Fyll sprutan med vatten - 10 till 15 % av tankens kapacitet – och tillsätt 0,5l All Clear™ Extra per 100 l 
vatten. Skölj slangar/bom, fyll därefter tanken med vatten och låt stå i 15 minuter med omrörningen 
igång. Töm sprutan genom bom/spridare, skölj tank och bom med rent vatten. Sköljvattnet sprids på 
arealer där det inte kan skada träd eller känsliga grödor. Se till att sköljvattnet inte förorenar vattendrag, 
brunnar eller avloppsledningar. 

Tomemballage
Allt tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten som hälls i spruttanken och används vid 
bekämpningen. Rengjort tomemballage bör lämnas för energiåtervinning vid därför avsedd uppsam-
lingsplats inom kommunen.

Förvaring
I oöppnad förpackning, frostfritt och skyddat mot direkt solljus och andra värmekällor. Produkten skall 
förvaras i låsbart utrymme. Underlaget i förrådet skall vara tätt och utan avlopp. Förvaras ej i närheten av 
mat, dryck, djurfoder, läkemedel, kosmetika, eller gödningsämnen. Förvaras oåtkomligt för barn.

Att beakta
Rekommendationerna för produktens användning är utarbetade genom fältförsök med normal variation 
av yttre betingelser. Tillverkaren fråntar sig ansvaret för oförutsedda omständigheter beträffande väder, 
jordart, resistens, användningssätt, blandning med andra produkter eller andra faktorer som kan påverka 
produktens effekt. Sådana faktorer kan ge oönskade symptom på grödan eller försämra effekten. Tillver-
karen kan ej heller hållas ansvarig för skada som uppkommer genom slarv eller oskicklig användning av 
produkten. Varans kvalitet garanteras endast om den erhållits och förvarats i sluten originalförpackning.

För mer information om produkten se vår hemsida www.cheminova.se

Registrerade varumärken
Vendetta® är registrerat varumärke hos FMC Corporation.
All Clear™ Extra är registrerat varumärke hos Amega Sciences.
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