AGROS META 700 SC
Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af
frøukrudt i bederoer.
DEKLARATION
Ukrudtsmiddel: 650-114
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Emballage:
Ukrudtsmiddel: Midlet er et suspensionskoncentrat
Aktivstof: 700 g/l metamitron (57,1% w/w)
Batchnummer: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen
Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato.
Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

5 liter

ADVARSEL

N
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Giftig for organismer i vand (R51).
Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R53).Vask huden efter arbejdet.
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.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer.
Miljøfarlig
Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides.
Må i bederoer ikke anvendes senere end 105 dage før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.) for at
beskytte organismer, der lever i vand. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere,
der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra
gårdspladser og veje.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Indånding: Intet specielt. Sørg for frisk luft.
Indtagning: Søg straks læge.
Hud: Forurenet hud vaskes med vand og sæbe.
Øjne: Skyl straks med rigeligt vand i mindst 10 minutter. Søg læge

Egenskaber og forholdsregler ved brand
Der kan udvikles farlige røggasser.
Slukningsmidler: Vand, pulver, skum, CO2.

Brugsanvisning Agros Meta 700 SC
Generelt
Agros Meta 700 SC er et systemetisk og kontaktvirkende ukrudtsmiddel til
bekæmpelse af 2-kimbladet ukrudt i bederoer, sukker- og fodersukkerroer,
samt enårige græsser, der spirer fra frø. Agros Meta 700 SC har ingen effekt
mod rodukrudt som f.eks. kvik og tidsler. Agros Meta 700 SC optages som
bladmiddel på fremspiret ukrudt, og virker som jordmiddel på den del der
rammer jorden. Hermed forhindres eller svækkes eventuel ny fremspiring.
Der må max. anvendes 3,0 liter Agros Meta 700 SC pr. ha pr. år. Agros Meta
700 SC anvendes med god effekt i et sprøjteprogram, hvori der indgår andre
roeukrudtsmidler som f.eks. phenmedipham, ethofumesat og triflusulfuron.
Resistens
Resistensklasse C1
For at undgå resistensudvikling anbefales, at der anvendes andre
ukrudtsmidler i sædskiftet - gerne i blandinger. Vær opmærksom på, at
manglende effekt kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med:
Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solebor DF
Tilsætning af olie:
Tilsætning af olie øger sikkerheden for god virkning af
ukrudtsmidlerne. Doseringen afhænger af temperaturen:
Under 15°C: 0,5-0,7 liter penetreringsolie pr. ha
Ved 15-20°C: 0,4-0,5 liter penetreringsolie pr. ha
Ved 20-25°C: 0,2-0,4 liter penetreringsolie pr. ha
over 25°C sprøjtning bør afvente temperatur fald
Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag, f.eks. efter flere dage
med høje temperaturer og blæst uden nedbør, anbefales uafhængigt
af temperatur tilsætning af 0,5-0,7 liter penetreringsolie pr. ha
Sprøjteteknik:
Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af
sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 250 liter per
hektar.
D yse 		
Bar
Km/time
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ISO F-020-(Gul)
3
6,5
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ISO-025-(Lilla)
3
6,5
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3
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250

Omsåning: Ved omsåning kan der uden pløjning sås bederoer. Der må
ikke plantes eller sås andre efterfølgende afgrøder før 165 dage efter
sidste behandling.
Rengøring af sprøjten:
Rengøring af sprøjteudstyr
Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:
Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det
behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet
skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.
Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks
efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet
fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange
for at opnå den krævede fortyndingsgrad.
Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.
Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og
rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det
behandlede areal.
Udvendig:
Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede
areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder
eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal
forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt
skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.
I øvrige henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning
og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf.
Miljøministeriets Bekendtgørelse 1355 af 14. december 2012.
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.
Rengøring af sprøjten: Inden fremstilling af sprøjtevæsken, skal det
sikres at sprøjten er ren og absolut fri for eventuelle rester fra tidligere
sprøjtninger. Efter sprøjtning med Agros Meta
700 SC og/eller tankblandinger med andre roemidler rengøres
sprøjten grundigt. All Clear extra er et effektivt og sikkert middel. Følg
brugsanvisningen.

Vejr- og klimaforhold: Det er meget vigtigt at udnytte de
optimale sprøjteforhold. Derfor skal der altid sprøjtes på ukrudt i
kimbladsstadiet samt på saftspændt ukrudt. Morgensprøjtning
bør derfor foretrækkes. Se også afsnit om olietilsætning.Under forhold
med meget lave nattemperaturer og høje dagstemperaturer (dvs.
store temperatursvingninger) kan en sprøjtning sætte roerne i stå.
I perioder med nattefrost frarådes sprøjtning.

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.
Emballagen må ikke genbruges.

Fremstilling af sprøjtevæsken: Dunken med Agros Meta 700 SC rystes
kraftigt. Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand, hvorefter Agros
Meta 700 SC tilsættes under omrøring.
Penetreringsolien tilsættes herefter.

Bemærk
Agros fralægger sig ethvert ansvar for skader og følgeskader, som er
opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring.
Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan
påvirke effekten.

Afstand til andre sprøjtninger: Det anbefales, at der er en uges afstand
til andre sprøjtninger. Normalt anbefales kvikbehandlingen først
udført, når bekæmpelsen af tokimbladet ukrudt er overstået.

Opbevaring: Frostfrit.

