FENOXAPROP
Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes én gang per vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i
vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver i renbestand, vårhvede, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale samt
bekæmpelse af flyvehavre på brakarealer, eller til bekæmpelse af vindaks og agerrævehale om efteråret i
vinterhvede, vinterrug, triticale og vinterbyg.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af profess ionelle og
anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

DEKLARATION
Ukrudtsmiddel nr.: 650-94

Analyse: Fenoxaprop-P-Ethyl 69 g/L ved 20 °C (6,7 % w/w)
Safener 35 g/L ved 20 °C (3,35% w/w)
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Formulering: Midlet er et olie-i-vand emulsion.
Batchnummer: Se emballagen.
Produktionsdato: Se andet sted på emballagen.
Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato.

Emballage:

5 Liter

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk
ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Mistænkes for at skade det ufødte barn (H361d). Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317). Forårsager hudirritation (H315).
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Undgå indånding af spray (P261).
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (P280).
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 én gang per vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver i ren bestand, vårhvede, vinterhvede,
vinterbyg, vinterrug og triticale samt bekæmpelse af flyvehavre på brakarealer, eller til bekæmpelse af vindaks og agerrævehale om efteråret i vinterhvede, vinterrug, triticale og
vinterbyg.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må kun anvendes én gang per vækstår (1. august - 31. juli).
Må i vinterhvede ikke anvendes senere end BBCH 39. Må i vårbyg, vårhvede, vinterbyg, vinterrug
og triticale ikke anvendes senere end BBCH 30. Græs fra brakarealer må ikke bruges til foder.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,
der lever i vand (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn
(P405 +P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:
Generelle anvisninger: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter – fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let, forsæt skylning ( 305/351/338)
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+352).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).
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kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det at skifte mellem

268 af 31. marts 2009.

Bedst effekt opnås ved sprøjtning under optimale vækstforhold og med en god

Producenten påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af forkert anvendelse af
produktet i strid med de angivne instruktioner.
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Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

