AGROS CLOPYRALID
Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkerroer,
foderroer, rødbeder, kål og skovkulturer.
			DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr.: 650-116 · Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009. Skadedyrsmiddel: Agros Clopyralid.
Aktivstof: Clopyralid 720 g/kg (94,9%w/w). Formulering: Midlet er et vandopløseligt granulat. Batchnummer: Se emballagen. Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato.
Produktionsdatoen : Se emballagen.
Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

Emballage: 1,0 Kg
ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
(R52/53). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Emballagen må ikke genbruges.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, bederoer, rødbeder, kål og skovkulturerhvert 4.
år. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i raps ikke anvendes senere end vækststadie 55. Må i sukkerroer, foderroer, rødbeder, hovedkål, blomkål og rosenkål ikke anvendes senere end maj.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med produkter eller med beholdere, der
har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyret nær overfladevand.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp:
Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Opsøg lægehjælp.
Øjenkontakt: Skyl øjnene grundigt med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter 1-2 minutter og fortsæt skylningen.
Hudkontakt: Vask grundigt med sæbe og vand.
Indånding: Flyttes skadeslidte ud i frisk luft.

Brugsanvisning
Agros Clopyralid
Teknisk information
Agros Clopyralid er et systemisk bladherbicid til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i vinter- og vårraps, sukkerroer,
foderroer, rødbeder, kål og skovkulturer hvert 4. år.
Agros Clopyralid bekæmper bl.a. kamille (lugtløs og vellugtende), snerlepileurt, svinemælk, gråbynke og tidsler.
Virkemåde
Agros Clopyralid indeholder aktivstoffet clopyralid, som har auxinvirkning. Agros Clopyralid
optages primært gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne, hvor celledeling i rod- og skudspidser blokeres. På
følsomme ukrudtsarter vil der normalt ses effekt 1-3 dage efter behandling. Væksten standses og ukrudtsplanterne visner
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Effektiv
bekæmpelse med
med 110
110 ––140
140gr.
gr.MATRIGON
MATRIGON72
72SG
SGpr
prha
ha
Effektiv bekæmpelse
70 –
– 90
90 %
% effekt
effekt
>90%
%effekt
effekt
70
>90
Alm.
kortstråle, snerle
snerle
Gråbynke,alm.
alm.brandbæger,
brandbæger,
Alm. røllike,
røllike, kortstråle,
Gråbynke,
Pileurt,
natskygge, vikke
vikke og
og
fligetbrøndsel,
brøndsel,haremad,
haremad,kløver
kløver
Pileurt, sort
sort natskygge,
fliget
Vild gulerod
vellugtende- og lugtløs kamille,
Vild gulerod
vellugtende- og lugtløs kamille,
mælkebøtte, kornblomst, gul
mælkebøtte,
kornblomst,
gul
okseøje, svinemælk
og agertidsel.

okseøje, svinemælk og agertidsel.

Jordtype
Agros Clopyralid optages primært gennem bladene, og kan den anvendes på alle jordtyper.
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Agros Clopyralid optages hurtigt gennem bladene, og den er regnfast efter 6 timer.
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Microtop og Solubur samt Safari. Der
bør endvidere gå mindst 14 dage fra
en behandling med Safari før der behandles med Agros Clopyralid mod
tidsler, da det er vigtigt at tidslerne
igen er i god vækst.
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Resistens strategi

Agros Clopyralid

Herbicid

Agros Clopyralid indeholder aktivstoffet clopyralid, der har
auxinvirkning og derfor tilhører gruppe O, hvor risikoen for
resistensudvikling anses for lav. For at undgå resistensudvikling anbefales der generelt anvendes ukrudtsmidler med
forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet – gerne i blandinger. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret
jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Omsåning
Ved omsåning efter en Agros Clopyralid behandling kan der
kun sås korn,græs og majs.

Gruppe:0
Bortskaffelse af tom emballage:
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.
Opbevaring: Frostfrit.
Bemærk
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets
skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke
forskriftmæssig brug eller opbevaring af produktet.
Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

