Svampemiddel nr. 352-18. Omfattet
af Miljøministeriets bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler
samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse: Isofetamid 400 g/l (36,4 % w/w).
Indeholder benzisothiazolinon (BIT). Kan
udløse allergisk reaktion.
Midlet er et suspensionskoncentrat.
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Holdbar i mindst 2 år efter
produktionsdatoen som sammen
med batchnummer findes stemplet på
emballagen.
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FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges
for ikke at bringe menneskers
sundhed og miljøet i fare
(EUH401).
Giftig for vandlevende organismer,
med langvarige virkninger (H411).
Vær opmærksom på, at
Arbejdstilsynet har regler for
arbejde med og udsættelse for
plantebeskyttelsesmidler. Læs
nærmere i det eventuelt lovpligtige
sikkerhedsdatablad.
Overtrædelse af nedenstående
særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i vinter- og vårraps og
vinter- og vårrybs og ikke senere end vækststadie BBCH 65.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere
doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb,
søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger,
institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og
forbipasserende.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med
beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr
nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer.

g•
ru

SVAMPEMIDDEL
22_10031101_XY | XXXXX-DK | 7-XXX-XXX-XXX-11/23

Zenby®
UFI: RTUE-8KKR-WG0Q-P80J

Dette plantebeskyttelsesmiddel
må kun købes af professionelle
og anvendes erhvervsmæssigt og
kræver gyldig autorisation.
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ZENBY

Må kun anvendes
til bekæmpelse af
svampesygdomme i vinterog vårraps og vinter- og
vårrybs.

5L ℮

Registreringsindehaver:
ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B
B-1831 Diegem, Belgien
® Registreret varemærke fra
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd, Japan

Salg og rådgivning: Nordisk Alkali
Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø
Tlf. 46 49 11 71 | www.nordiskalkali.dk
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BRUGSANVISNING
Zenby® indeholder isofetamid som virker på mycelium
og sporer af knoldbægersvamp (Sclerotinia sclerotiorum).
Isofetamid påvirker dannelsen af energi i følsomme svampe
og hindrer derfor sporulering, vækst af mycelium og andre
kritiske processer i svampens livscyklus.
For at få bedst effekt skal behandling ske inden infektion. Følg
lokal varsling.
Zenby® trænger ind i og gennem bladene (translaminær
virkning). Der kan forventes moderat til god effekt af midlet
afhængigt af smittetrykket.
Optimale betingelser
Anvendes bedst forebyggende på afgrøder i god vækst med
adgang til tilstrækkelig vand og næring. Generelt er gode
vækstforhold og temperaturer over 10-15 °C gavnlig for
effekten. Regnfast efter 1 time.
Dosering og anvendelse
Afgrøde

Skadegører

grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og
indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For
yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring
af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26.
november 2018 eller eventuel senere udgave.
Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjtearbejdet starter med en
rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes i andre
afgrøder.
Resistens
Det aktive stof i Zenby®, isofetamid, tilhører gruppen af SDHImidler (FRAC kode 7, target site C2). Risikoen for resistens
er medium - høj som for andre af denne type midler. Der
er krydsresistens inden for gruppen. Der er fundet sporadisk
reduceret følsomhed af knoldbægersvamp i udlandet.
For at undgå udvikling af resistens skal følgende strategi
følges:
- Anvend i blandinger eller strategier med svampemidler med
anden virkemekanisme.

Dosering og vandmængde

Tidspunkt

Vinter- og vårraps

Knoldbægersvamp

0,8 l/ha
i 200-400 l vand

BBCH 60-65
(fra 1. blomst udfoldet til fuld blomstring)

Vinter- og vårrybs

Knoldbægersvamp

0,8 l/ha
i 200-400 l vand

BBCH 60-65
(fra 1. blomst udfoldet til fuld blomstring)

Maksimalt 1 behandling pr. sæson
Sprøjteteknik
Anvend Zenby® i mindst 200 l vand pr. ha. Ved kraftig afgrøde
kan det svare sig at øge vandmængden op til 400 l for at opnå
bedre dækning.
Anvend en sprøjteteknik som giver medium store dråber ved
eksempelvis 2 bars tryk og 6-8 km/t. Ved risiko for vinddrift
anvendes afdriftsreducerende teknik.
Opblanding
OMRYSTES FØR BRUG
1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.
2) Tilsæt Zenby® via præparatfyldeudstyret.
3) Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt
eventuel blandingspartner under vejs.
Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under
udsprøjtningen.

- Anvend anbefalet dosering og anvend ved rette
anvendelsestidspunkt.
- Anvend forebyggende eller ved tidligt angreb. Undgå
behandling af etablerede angreb.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt, men frostfrit. Midlet må kun
opbevares i originalemballagen.
Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med
kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Emballagen må ikke genbruges.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling.
Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og
udsprøjtes på den behandlede afgrøde under kørsel (uden at
den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel
herved overskrides). Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret
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